
Aktivni vikend v Val Gardeni v času od 7. do 9.9.2007 

 
Že več let ponujamo pohodnikom pohajkovanje po Dolomitih. 
Od doma smo se podali v bojazni, da nas po več lepih vikendih v Val Gardeni letos čaka slabo vreme. A 
bo kar bo! Kjer smo mi je vedno lepo. 
Pot je bila zanimiva, zlasti za tiste, ki so bili z nami prvič. Narava je ponujala vso svojo lepoto, naše oči  
so se na nje pasle, srca utripala…  
Prvi postanek smo napravili v Malgi Ciapeli, kjer smo se z žičnico povzpeli na Marmolado – »Kraljico 

Dolomitov« (Punto Rocca 3265 m). Tudi muzej iz prve svetovne vojne smo si ogledali in strelne jarke. 
Tu je namreč potekala italijansko avstrijska fronta. 
 Seveda smo stopili tudi na ledenik, ki je največji v Vzhodnih Alpah. Okrog in okrog nas vrhovi ( 
Sassolungo, Gruppo Sella, Sasso Piatto…) pod nami veliko umetno jezero Fedaia na višini 2030 m. 
Jezero je dolgo cca 2 km. 
O nastanku ledenika obstaja pripovedka: Nekoč je neka starka, kljub opozorilom sovaščanov na 
zapovedan praznični dan (5.8.) grabila seno. Naslednjo noč je začelo snežiti in to tako močno, da je 
nastal  ledenik, ki se od takrat ni nikoli več otajal. 
Tudi o izvoru imena Marmolada obstaja zapis: Koreninska osnova izvira iz staro germanske in grške 
besede »marmar«, kar pomeni blesteti, svetiti se. Nanaša pa se na ledenik, ki se blesti, sveti v soncu. 
Po kosilu pri avtobusu (pridni kuharji!) smo šli dalje preko prelaza Selva v Dolino Gardena. V tej dolini 
so trije kraji: Selva Gardena, St. Christina in Ortisei. Domačini med seboj govorijo ladinsko ali nemško, 
še najmanj italijansko. 
V Selvi smo opravili prvi  pohod v Vallunga. 

Za naslednji dan smo izbrali Alpe di Siussi, največji visokogorski pašnik v Evropi.  
V nedeljo smo se udeležili 34. Mednarodnega pohoda Luis Trenker v St. Christini (6, 12 ali 21 km). 
 

                
         Jezero Fedaia iz Marmolade                        Uživanje v Vallungi (Selva Gardena) – med pohodom 
 

                                           
S štirisedežnico smo že na 2011 m                                        Start. Še ne vemo kaj nas čaka. 
              (Rif. Panorama)  



                         
   

                                            
Še slika za slovo iz hotela Mesavia v Ortisei – z gospodinjo.     Zahvala organizatorjem za čudovite dni. 
          Še se bomo vrnili 
 

     
Na ledeniku- Punto Rocca (Marmolada)                                               Mrazzz!  
 

                     
Balkoni, rože, urejenost! Prvi vtisi v Selvi Gardeni             Compatch (1835)- čakamo na sedežnico do       
                     Panorame  (2011). V ozadju M. Petz (2563) 



          
Lakota je huda stvar.     Žeja je še hujša stvar! 
 

               
Narodne noše na prireditvenem prostoru pohoda              Lepo je bilo. 
Luis Trenker                                                                   Utrujeni čakamo na odhod do avtobusa in domov!        


