Група от 7 души от КПТ при ТД „Трапезица – 1902“ гр. В. Търново,
/Сдружение КПТ и ТС Трапезица – 1909“/, от 23. 06. до 01.07. организираме и
успешно проведохме туристическа проява до Доломитите, Италия по следния
маршрут: от гр. В. Търново през Загреб, през Кранска гора до ез. Федая до
х.“Фиакони“ от където на следващия ден изкачване до вр. Пунта Пеня /3343
м.н.в./ най-високия на масива Мармолада по ледника и през кратката виаферата. Имаше добро време за панорамни гледки, снимки и след кратка обедна
почивка на заслона на върха имаше и достатъчно време за разходка по
платото към съседния връх - Пунта Рока. После се предвижихме до х.“Дибона“, за следващата нощувка.
На другия ден с подходяща алпийска екипировка поехме по виа-ферата
Джовани Липела /след тунела, през няколко пръскала /малки водопади/ и
трудни, но обезопасени, пасажи/, но без изкачване на вр. Тофана ди Розес,
поради наличието на многото сняг. Пристигане на къмпинга „Кортина“ в гр.
Кортина д’Ампецо за следващите четири нощувки.
Обиколка на Трите чими с изкачване на виа-ферата Торе ди Тоблин и на
вр. Патерно /2744 м.н.в./, с подходяща екипировка.
Роман Сидоркин, участник във високопланинския маратон Ултра
Доломитес - на дистанция 87 км. с над 4000 м. денивелация се подготвя от
предния ден, като е финиширал 123-ти от 700-те участника /43-ти в неговата
възрастова група/.. А останалата част от групата се отправя до х.“Вандели“ и
ледниковото ез.“Сорапис“ с електриково синьо-зелената вода.
На следващия ден разгледахме музея на открито от Първата световна
война, намиращ се на билото.
Рано сутринта, отпътувахме покрай гр. Венеция и гр. Триест за гр.
Любляна – столицата на Словения за последната нощувка на път за България
/като успяхме да разгледаме забележителностите му/;
Благодарим за перфектната организация на проявата на Роман Сидоркин и
предложенията на всички участници.
Календарният ни план е качен в сайта на ТД „Трапезица – 1902“, и
ежеседмично провеждаме нашите сбирки, където отчитаме проведените прояви
и правим организацията за предстоящите, като желаещи за участие не липсват,
стига да са добре подготвени, физически здрави и с подходяща екипировка.
ЗАПОВЯДАЙТЕ, като не забравяте, че с нас и при нас - винаги е весело, а
и спазвайте девиза ни – ЖИВЕЙТЕ ПЪЛНОЦЕННО !!!
Председател на Сдружение КПТ и ТС „Трапезица – 1909“
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