datum den
program
0. 4.6. Út večer 21.00 nakládání věcí a kol pod školou u garáží
23.00 odjezd
noční přejezd do Dolomit na Passo Falzarego
1. 5.6. St pěšky na vrchol Kleine Lagazuoi 2778 m
po horských planinách s překrásnými výhledy
do kempu Sass Dlacia
2. 6.6. Čt pěší: var.1 přes Col de Locia k vodopádům Fanes
pěší: var.2 od silnice k vodopádům Fanes
kola: po staré železnici k Dürrensee
3. 7.6. Pá pěší: Bindelweg s výhledy na Marmoladu 3343 m
kola: královská etapa Giro d'Italia přes 4 sedla nad 2200 m
(Passo Valparola - Passo Gardena - Passo Sella - Passo Pordoi)
4. 8.6. So odpočinek u moře v kempu, koupání, potápění
paddleboarding
večerní procházka do Fažany
5. 9.6. Ne dopoledne všichni: výcvik na paddleboardech
kola: podél moře do Barbarigy, koupání na osamělých plážích
pěší: koupání a paddleboardování
6. 10.6. Po kola: dopoledne paddleboardování, odpoledne vyjížďka
do vnitrozemí Istrie (olivové háje, vinice, domorodé vesnice)
pěší: busem na osamocené pláže u Peroje, koupání, potápění
7. 11.6. Út dopoledne všichni koupání a paddleboarding pro kolaře
odpoledne a večer návštěva Poreče - krásného historického
a turisticky vyhledávaného městečka
8. 12.6. St pěší: paddleboarding, koupání a potápění
kola: magadanové stezky v okolí Vodjanu
večer výlet na západ Slunce na paddleboardech do Fažany
9. 13.6. Čt kola: dopoledne paddleboarding; odpoledne na kolech výlet
do Rovinje
pěší: odpoledne paddleboarding; večer všichni Rovinj
10. 14.6. Pá dopoledne návštěva mořského akvária v Pule
odpoledne kolaři paddleboarding; pěší koupání
11. 15.6. So kola: závěrečný trip k osamoceným plážím i do vnitrozemí
pěší: paddleboarding, koupání, potápění
večer výlet na západ Slunce na paddleboardech do Fažany
12. 16.6. Ne ráno busem do Punta Sabbioni, lodí do Venezie a celodenní
prohlídka a pobyt v Benátkách, večer lodí zpět k busu a
odjezd do Rakouska
13. 17.6. Po od rána v základně Adrenaline Centre na řece Isel
rafting na Iselu - lehká varianta Family
možnost projížďky po cyklostezce kolem řeky; večer buřty
14. 18.6. Út pro sportovně založené: rafting na Iselu - var. Sport/Extreme
odpoledne odjezd do Prahy
v nočních hodinách příjezd ke škole
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průstup štolou z 1. světové války na vrchol
nutnost čelovky

večer setkání obou skupin a společná
návštěva Cortiny d' Ampezzo
sraz obou skupin v Arrabě, pizzeria
noční přejezd do Chorvatska
výjimečně se vaří oběd
Fažana - malebné přístavní a rybářské letovisko
spousta možností k místnímu občerstvení

Pineta
21
Pineta
10

30
Pineta

52
52
Pineta
47
Pineta
30
30
16
16

31
Pineta

35

262

noční
přejezd
do ČR

604

bus
Celkem kilometrů: 2549

Pineta

noční
přejezd
do Rakouska
Ainet

277

kola
266

kdo se nevejde na paddleboardy, další možnost
bude 15. 6.
Rovinj - romantický večer v nejkrásnějším
istrijském městečku (kolaři dojedou na kolech,
pěší busem, zpět všichni busem)
jedno z největších a nejlepších středomořských
mořských akvárií

na paddleboardech do Fažany pro ty,
kteří se nevešli minule
v Benátkách bude společná prohlídka
nejznámějších pamětihodností i dlouhý
rozchod pro individuální poznávání
divoký a krásný Isel uprostřed Alp a
profesionálně vedený rafting kamarády
z Adrenaline Centre

