Itálie – moře, hory - září 2008
Turisticko pobytový zájezd začal v pátek přejezdem hranic u Rozvadova do Německa,
vyhlídkovou trasou kolem jezera Tegensee přes Bavorské Alpy do Itálie. Navečer jsme přijeli
do Meransenu, kde jsme spali jednu noc a hned v sobotu ráno jsme vyjeli k Jadranskému
pobřeží, na jih pod Anconu do letoviska Silvi Marina, kde jsme bydleli v apartmánech
penzionu. V neděli byl volný den, původně určený ke koupání a povalování se na pláži, ale
zvedl se vítr a pršelo, tak jsme se dohodli a Honza nás odvezl do městečka Silvi na kopci,
odkud jsme porůznu šli pěšky a chodili po pobřeží.
V pondělí ráno jsme odjeli na první horskou túru s Honzovým italským kamarádem, který
nám dělal průvodce.Vyjeli jsme do horského sedla (2000 m) a odtud šli pěšky kamenitou
cestou ke kamenné chatě (2300 m). Vrcholová skupina dorazila až na vrchol Monte Vettore
(2476 m), kde bylo už spousta sněhu. Nachodili jsme asi 10 km a vrátili se k autobusu a sjeli
do městečka Casteluco, kde se všude okolo pěstuje čočka. Pak zastávka v Ascoli Piceno, kde
je prý nejhezčí náměstí v Itálii Plaza Popolo s katedrálou a radnicí.
V úterý byl zase odpočinkový den, bylo slunečno, ale větrno. Tak zase procházky po okolí a
odpoledne ale už bylo rychlé otužilé koupání.
Ve středu jsme podnikli celodenní výlet do nejvyšší části Apenin na Gran Sasso d´Italia.
Honza nás dovezl na horskou planinu Campo Imperatore, kde byla observatoř, kde byl chvíli
vězněn Mussolini, odtud jsem šli k Picolo Imperate, kde začal sníh a led a pršet, tak jsme se
vrátili, ušli jsme asi 11 km a sjeli se podívat na přehradu Campotosto. Ještě k večeru jsme
navštívili městečko Altri s krásným parkem a zavřenou katedrálou. Čtvrtek byl opět volný
den, ale bylo souvisle zataženo a pršelo takže byly zase jen procházky po okolí s deštníkem.
Večer byl ples malého cestovatelského klubu v dlouhých róbách a muži s motýlky, vydařil se
a byla 100 %ní účast.
V pátek se nám opět Itálie neukázala jako slunečná, stále přeháňky. Zajeli jsme do termálních
lázní Caramanico Terma a pak na pass San Leonardo (1280 m), ale byla mlha, nic bychom
neviděli, tak jsme změnili plán, zajeli zpět do Lázní a odtud do kaňonu, který je v NP
Abruzzo. Střídavě mrholilo a svítilo slunce, prošli jsme krásným kaňonem s jeskyněmi ve
skalách, vodopády, divokou říčkou. U východu už na nás čekal Honza s autobusem.
V sobotu jsme opustili Silvu Marinu, ještě jsme se zastavili ve známém poutním místě Loreta
se Svatým domkem Marie z Nazaretu. Svítí slunce, je teplo a modro. Dojeli jsme do
Meransenu v horách, kde jsme spali 1.noc v hotelu Luckner.
V neděli brzy ráno (je mrazivo, ale slunečno) jsme odjeli k lanovce a vyjeli na Gitschberg,
odkud jsme šlapali k horským plesům. Šli jsme po úzké cestičce a museli jsme překonat
několik náročných skalnatých částí s kovovými lany. Došli jsme k horskému plesu, pak návrat
dlouhým údolím k horské chatě na občerstvení, kde jsme zjistili, že kamarádka Lenka měla
nehodu, přiletěl pro ní vrtulník a dopravil jí do nemocnice v Bolzanu. Do našeho penzionu to
bylo ještě několik km, ale ještě jsme stihli otevřený místní bazén, kde jsme relaxovali.
V pondělí jsme odjížděli se zastávkou v nemocnici v Bolzanu, Honza se šel zeptat na stav
Lenky (stabilizovaný). Pak už jsme ujížděli k hranicím a do Prahy.

