Foto workshop horská krajina

Itálie, Dolomity 19. – 21. září 2014
(hory, voda, makro)
Tři dny fotografování v nádherných horách
Lektor: Vláďa Hošek, fotograf
Počet účastníků 7 – 8

Dolomity patří bezesporu k nejkrásnějším horám Evropy. Místa a trasy, kde se
budeme během foto workshopu pohybovat, vedou do krajinářsky a turisticky
nejzajímavějších oblastí těchto hor. Díky možnému výjezdu malým busem na
řadu sedel, která leží v nadmořských výškách nad 2200 metrů, jsou zaručeny
velkolepé výhledy do údolí i na okolní skalní masivy bizardních tvarů.
Navštívíme malebné horské vesničky s kostelíky, horská jezera s průzračnou
vodou, budeme fotografovat královnu Dolomit Marmoladu vysokou 3342 m.
Každý účastník si zajistí pojištění na cesty a do hor, každý jde na své vlastní
nebezpečí!
S sebou: foto batoh s foto výbavou, stativ, filtry, trekovou obuv, vhodné
oblečení do hor, slabé rukavice, čepici, čelovku, jídlo na cestu a pobyt, nápoje,
peníze na snídaně popřípadě večeře a lanovku (40,- Euro).
Čtvrtek 18. 9. odjezd ze Čkyně, sraz ve 20. hodin ve Čkyni před domem č.p.
189 naproti škole, odjezd ve 21. hodin přes Strážný, Pasov, Salzburg, Silian
Pátek 19. 9. jezero Misurina, pěšky kolem věží Tre Cime di Lavaredo
Dále přes Dobbiaco (Toblach), Toblacher See, Dürren See, jezero Misurina
(výhledy na skupiny Sorapis a Tre Cime di Lavaredo), malé jezero Antorno,
výjezd po mýtné silnici na parkoviště do 2320 m k chatě Auronzo (příjezd brzy
ráno, fotografování východu slunce s krásným výhledem na skupiny Cadiny,
Sorapis , Mt. Cristallo ), pěšky po pohodlné cestě pod „věže“ skalního masivu
Drei Zinnen ( 3001 m ) k chatě Lavaredo, dále k chatě Drei Zinnen Hütte
s výhledy na jezera Bödenseen. Krajinářsky úžasná část Dolomit, práce se
stativem, fotografování panoramatických snímků, použití polarizačního a
přechodových filtrů. Méně zdatní se vrátí zpět k chatě Auronzo, zdatnější
dokončí okruh kolem Drei Zinnen zpět na chatu Auronzo, celekem asi 5 - 6 hod.
pěšky. Odjezd zpět k jezeru Misurina, fotografování v okolí horského jezera.
Odpoledne prohlídky horského města Cortiny ď Ampezzo. Odjezd na nocleh.
Sobota 20. 9. Passo Giau, přes Passo Falzarego, Pordoi, za výhledy na
Marmoladu a Sasso Lungo

Brzy ráno fotografování z Passo Giau, dále přejezd na Passo Falzarego
(nádherný výhled na ledovec a masiv Marmolady 3342 m), Arabba, Passo
Pordoi 2242 m, výjezd lanovkou na Sass Pordoi 2952 m za výhledy na Tofanu,
Sorapis, Antelao, Pelmo, Civetu, Marmoladu 3342 m a její ledovec, Latemar a
do oblasti Sella. Jeden
z nejhezčích kruhových pohledů v Dolomitech. Pěšky sestup přes chatu Forc.
Porcii 2848 m dolu na Passo Pordoi. Méně zdatní mohou sjet na sedlo zpět
lanovkou. Hodně zdatní mohou vystoupit na nejlehčí třítisícovku Piz Boe
vysokou 3152 m. K večeru odjezd pět na nocleh.
Neděle 21. 9. přes Passo Sella za výhledy na masivy Sasso Lungo a na Passo
Gardena
Brzy ráno fotografování v oblasti Paso Giau, výjezd pod věžemi masivu Sella na
Passo Pordoi, (fotografování skalních věží v masivu Sella, nasvícený masiv
Sasso Lungo 3181 m), dále na Passo Gardena, zpět přes Plan de Gralba. Dolů
přes St. Kristinu, St. Ulrich do Ponte Gardina na dálnici, přes Brennero,
Innsbruck, Kufstein, Mnichov zpět do Čkyně.. Příjezd ve večerních hodinách.
Počet účastníků: 7 - 8
V ceně je zahrnuto:
kompletní doprava do Dolomit, včetně dálniční rakouské známky, poplatků za
dálnice v Itálii, mýt (Tauern tunely, sedlo Brennero, most Eurobrücke a horské
silnice k chatě Auronzo), ubytování na chatě
V ceně není zahrnuto:
Snídaně večeře, jídlo a nápoje během cesty a pobytu v Dolomitech, poplatky za
lanovky
Místo ubytování bude upřesněno, předpoklad je pod sedlem Giau za Cortinou
d Ampezzo.
Program připravil:
Vláďa Hošek, fotograf, lektor a průvodce

