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FOO FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

ČAROKRÁSNÉ DOLOMITY 

24. 06. - 28. 06. 2021 
(čtvrtek večer – pondělí ráno) 

Dolomity jsou právem řazeny mezi nejkrásnější hory na světě. Jsou legendou světového horolezectví. 
Při tomto zájezdu si užijete dosyta hor i jezer. Lahůdkou jsou průjezdy řadou průsmyků. Zážitkem je i lodní 
výlet po jezeře Lago di Garda. 

1. DEN • 24. 06. 2021 (ČT) 

Odjezd z Brna cca ve 22.00 hod. (čas odjezdu bude upřesněn). Cesta k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště. 

2. DEN • 25. 06. 2021 (PÁ) 

Celodenní výlet k jezeru Lago di Garda. Lodní výlet napříč celým jezerem z Malcesina do Sirmione (doba plavby 
asi 1.30 hod.). Sirmione je oblíbené místo s nádhernou polohou a výhledy na jezero. Možnost individuální pro-
hlídky zámku a římských památek; možnost i koupání v jezeře. Večer odjezd na nocleh. 

    

3. DEN • 26. 06. 2021 (SO) 

Snídaně. Jízda Egentálským údolím k jezeru Karer See, ve kterém se zrcadlí vrcholy Latemaru. Cesta povede 
dále přes Passo Costalunga s výhledem na Rosengarten. Výjezd lanovkou z Pordoi Joch (2.239 m n. m.) na Saas 
Pordoi (2.952 m n. m.), odkud je nádherný výhled na Marmoladu. Vyhlídková jízda přes pas Campologno do 
Gardeny. Fotografická zastávka – panorama pohoří Sella. Odpoledne prohlídka Brixenu s návštěvou dómu 
Nanebevzetí Panny Marie, biskupského zámku a domu K. H. Borovského. Nocleh na stejném místě. 

     

4. DEN • 27. 06. 2021 (NE) 

Snídaně. Magistrálou Dolomit pojedeme na Passo Valles, P. Falzarego a odtud lanovkou na Picc. Lagazuoi 
(2.779 m n. m.). Vycházka po hřebeni. Z kotliny, kde leží rušná Cortina D‘ Ampezzo můžeme obdivovat okolní 
štíty s horou Monte Cristallo. Cesta bude pokračovat kolem jezera Lago Misurina s krátkou procházkou a neopa-
kovatelným pohledem na symbol Dolomit  - pohoří Drei Zinnen. Tím se rozloučíme s mimořádnou přírodou. 

    

5. DEN • 28. 06. 2021 (PO) 

Návrat do Brna v časných ranních hodinách. 

 

Cena zájezdu: 5.590,00 Kč • Možnost dokoupení 2 večeří za 700,00 Kč • Doporučená výměna: 30,00-40,00 €. 

Cena zahrnuje dopravu autokarem, 2 ubytování v hotelu nebo penzionu, 2 snídani, průvodce, 
pojištění léčebných výloh, včetně storna zájezdu, a pojištění na úpadek CK. 

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: janulikova.m@fce.vutbr.cz. 
Uveďte v nich tituly, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a číslo cestovního dokladu. 
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