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                       OLASZORSZÁGI ABCD

 

2017. SZEPTEMBERI TÚRA 
(Olajipari Természetbarát Sportegyesület, Budapest) 

 

  
 

             1. heti túraterület (szeptember 10-17    1. heti szállás: ●   Ossana 

        2. heti túraterület (szeptember 17-24)   2. heti szállás   -   Ortisei 
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Időpont: 2017. szeptember 10-24.  

Választható az egy hetes változat is (szeptember 10-18, vagy szeptember 17-24) 

Célterület: Az Olasz-Alpok trentinoi és dél-tiroli része. 

Program: Gyalogtúrák az Adamello, Brenta, Cevedale hegységekben (1. hét) és 

a Dolomitokban (2. hét). Az útvonalak a lehetőségekhez mérten követik a, 

Kremzer Ferivel bejártakat, figyelembe véve a résztvevők teherbírásának 

időközbeni változását. (Nehéz via ferráták kerülése, felvonók nagyobb mértékű 

használata.) Igyekszünk úgy összeállítani az útvonalat, hogy az egykor érintett 

hegycsoportok mindegyikét láthassuk, legalább panorámaként. A túratervben az 

első hétre a Tonale-hágó és a Monticelli tavak környéke, a Monte Vioz (egykori 

első észak-olasz túránk színtere), a Vallesinella – Tucket környéke, és a 

Presanella tavai szerepelnek, a második hétre a Piz Boé, a Drei Zinnen (Tre 

Cime di Lavaredo, Dél-Tirol szimbóluma) környéke, a Val Lunga (Ferivel közös 

utolsó Dolomitok túránk színtere), a Sciliar, a Via del Pane és a Bocche 

hegység.  

A túrák közepesen nehezek (5-900 m. szintkülönbség) könnyű túra és sétáló 

program alternatívával. Eső esetén a program módosul, hegyi túra helyett 

városnézésre kerül sor. (A terület legjelentősebb műemléki városa Trento az első 

héten, Bolzano vagy Bressanone a második héten lehet esőnapi program).  

A cél elsősorban a táji-természeti szépségek megtekintése, de a túrák mellett 

rendelkezésre álló időt műemlékek meglátogatására is felhasználhatjuk. Mind a 

Sole mind az Isarco és Pusteria völgyben számos olyan kisváros van, amely 

alkalmat kínál műemléknéző rövid programra. 

Szállás: 

7-7 éjszaka Ossanában, a kemping faházaiban apartman jellegű szálláson (2x2 

fős elhelyezés) és Ortiseiben, 4-6 fős apartmanokban (2 fős szobák).  

Ellátás:  

Reggeli: önellátó. Mindkét szállás apartman jellegű, konyhával, hűtővel.  

Ebéd: túra közben, hátizsákból 

Vacsora: fakultatív. A szállások felszereltsége lehetővé teszi az önellátást, de  

                               mindkét esetben van lehetőség csoportos vacsorára. 

Utazás: különjáratú busszal, Budapest – Graz – Villach – Lienz – Bressanone –  

Ossana, vissza Ortisei – Bressanone – Lienz – Graz – Budapest útvonalon. 

A csak az első hétre jövők haza- és a csak második hétre jövők kiutazása egy 

kisbusszal történik. A nagy busz a teljes program folyamán a csoport 

rendelkezésére áll, a kisbusz csak a váltás idején. 

Várható szállás és utazási költség: két hétre: 260 € és 45.000 Ft  

                                                           egy hétre: 150 € és 40.000 Ft 

Jelentkezés: 100 € vagy 30.000 Ft előleggel.  

A teljes összeg befizetésének határideje: július 31. 

Lemondások miatt Ossanában és Ortiseiben is van szabad hely. 

Jelentkezés és további információk:  Urbán László 

                                                              06 30 6032469, urban5@t-online.hu                                                        

mailto:urban5@t-online.hu
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1. hét 

 

    
 

                  Pejo völgy                                                   Monticelli tavak 

 

      
 

        Cevedale – Németek útja                   Brenta, Tuckett turistaház környéke 

 

    
     

                      Vallesinella                                              Pelugo 
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                  Ossanai vár                                           Cogoloi templom  

 

2. hét 

            

      
    

                            Sciliar                                                 Val Lunga                                 

 

         
 

                         Ortisei                                               Tre Cime di Lavaredo    
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          Ortisei, Plébániatemplom                                Novacella kolostor                    
 

 

       
 

              Castel Gardena                                    A Monzoni és a Catinaccio 

                                                                                               a Bocche csúcsról                                          
                                    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

    
               
 

 
 

 

 
 

          Marmolada és Fedaia tó                         A Sella csoport a Piz Boeval 

              a Via del Pane-ról                          
 


