ITALIE – HORY A JEZERA
8. – 14. července 2013
V pondělí ráno jsme opět s turistickým klubem „Macek a jeho přátelé“ odjeli z Prahy
přes Německo, se zastávkou v Garmisch-Partenkirchenu a pak přes rakouský Innsbruck a po
Brennerské dálnici do Italie, se zastávkou v Bolzanu. K večeru jsme přijeli do penzionu
v termálních lázních Levico.
V úterý jsme odjeli do Cavalese a lanovkou na Alpe Cermis. Zpátky měla být nenáročná
túra v pohoří Lagorai k horským plesům a zpět údolím k busu. Leč, vzhledem k počasí –
bouřka, déšť, sněhová pole, nedokonalému označení cest, se zpáteční návrat stal hororovým.
Návrat do hotelu v pozdních hodinách.
Další den ve středu jsme začínali prohlídkou podhorského městečka Borgo Valsugana.
Malebné uličky s barevnými domky a navíc ještě každotýdenní trhy. Pak nás bus vyvezl
k lyžařskému středisku Panarotta nad Levicem a pak dál pěšky k cima Pannarotta. Cestou zpět
jsme obdivovaly nádherné výhledy do údolí. Zastavili jsme i u jezera na vykoupání. Večer se
konal večírek ve stylu „hippies“. Účastnili se všichni.
Ve čtvrtek po ránu jsme jeli na prohlídku historického města Trenta v oblasti Trentino
a zároveň se pokochali největšími trhy zde. Pak se zastávkami u krásných“panoramat“
Dolomit a jezer jsme odjeli do střediska Andalla a lanovkou na Paganellu, odkud byly úžasné
pohledy na horský masiv Brenta a údolí řeky Adiže. Pak lanovkou zase zpět, protože jsme
ještě chtěli stihnout vinařskou oblast Tramín. Stihli jsme i prodejnu, kde byly ochutnávky
a koupě vín.
V pátek část výpravy odjela busem s Honzou do oblasti Folgarie-Lavaronne na pěší
výstup na pevnost z 1. světové války. Druhá část se věnovala bohulibé činnosti a to prohlídce
termálních lázní Levico a koupání v hotelovém bazénu. Počasí k tomu přímo vybízelo.
V sobotu bylo volno na koupání v místním jezeře, v bazénu a na další prohlídku města,
nádherného parku. Večer byl večírek ve stylu zimním, vydařil se. Italům v hotelu se to moc
líbilo.
V neděli jsme se rozloučili s Levicem a slunnou Itálií a odjeli s krátkými přestávkami,
přes Mnichov do ČR.

