Itálie 2012
(Dolomity, Lago di Garda, Benátky)

Na počátku naší dovolené byly itineráře tras, mapy, kila informací z internetu a vyházení přebytečných věcí
z karavanu, abychom v Rakousku nepřevážili.
Vyjíždíme v pondělí 10.9 ráno v 8 hod. a to už má Jirka náskok, protože vyjel už v neděli.
Jedeme Zlín-Vídeň-Graz-Klagenfurt-Villach-Spittal kde sjíždíme z dálnice na Lienz, kde se setkáváme s Jirkou a
Miluškou. Odtud již pokračujeme společně úžasnými panoramaty lienzských a sextenských Dolomit na hraniční
přechod Sillian mezi Rakouskem a Itálií kde jsme si vygůglovali STPL za 15,- EUR. Jeho GPS souřadnice jsou N=
46044‘20“, E= 12021‘56“. Ujeli jsme 715 km
Na druhý den pokračujeme jenom 30 km k jezeru Misurina, které bývá označováno jako perla Dolomit 1 830 m
n.m. Chtěli jsme parkovat zase na STPL, ale terén je hodně hrbatý, z kopce a hodně plný, proto raději volíme kemp
vedle www.campeggio-misurina.it . Ten je na rovině a prázdný. Letáček i v češtině. Je tu pár karavanů a velká
skupina čechů (horolezci) ubytovaných pod stany. Noc stojí 20,- EUR. Souřadnice GPS jsou N= 46035’31“, E=
12015‘39“
Ve středu odjíždíme směr Lago di Ledro přes Cortinu D´ampezzo, Arabbu (nejvýše položená obec
v Dolomitech), Moenu a Cavalese kde jsme jezdívali lyžovat. Trasa se vlní přes Dolomity, nahoru dolů, doprava doleva
a poskytuje nádherné výhledy na kopečky i z kopečků. Prostě nádherná panoramata, jen já jsem z celé té cesty trochu
zdrchaná. Ani moc nefotím, jen se držím. Nedoporučuji pro auto s přívěsem! Dolomity jsou díky své krásné a
výjimečné krajině 26. června 2009 zapsány na seznam UNESCO.
Odpoledne po 5 kilometrovém tunelu a prudkém stoupání uzoučkou silnicí s naším 9 m autokaravanem jsme u
Lago di Ledra. I když jsme zde nezůstali, trošku by jsem se o něm chtěla zmínit. Bývalo nejjižnější výspou rakouskouherské monarchie a za 1.světové války se stalo válečnou zónou. Zdejší muži odešli do armády a ve Vídni rozhodli, že
zbylé obyvatelstvo evakuují do obcí okolo Prahy. Po návratu za 3 roky si přivezli mnoho přátelství, vzpomínek ale také
to nejlepší z české kuchyně, proto si dáte v restauraci guláš s knedlíky, bramborák nebo domácí lívance. Tady na
společné 3 roky života nezapomněli a češi jsou zde vítanými hosty. My jsme nezůstali, protože začalo hodně pršet a
kemp byl plný a rozmoklý.
Odjíždíme přes město Riva del Garda rozkládající se při nejsevernějších partiích jezera Lago di Garda v nádherném
zálivu, chráněné horou Monte Brione a je dominantou celého jezera do vesničky Lazise. Tato vesnička se
středověkým charakterem patří mezi nejkouzelnější střediska na Gardě. Krásné historické centrum a kdysi benátský
přístav, dnes městečko plné turistů, kaváren, restaurací a pizzerií.
Protože už je večer tak parkujeme na STPL před kempem, s tím že ráno je moudřejší večera
a v klidu si vybereme místo, protože zde chceme strávit více dní. Souřadnice GPS jsou N= 45029‘46“,E= 10044‘10“.
Ujeto 310 km.
Ve čtvrtek ráno najíždíme do kempu www.campingspiaggiadoro.com. Na recepci je čech a slovák, kteří nám
ve všem velmi ochotně radí. Ledovcové jezero Garda je se svojí délkou téměř 52 km a šířkou až 16,7m největším
italským jezerem. Najdete zde cyklostezky (i vinné), spoustu turistických tras, koupání v jezeře i v překrásných
přírodních termálech www.parcotermaledelgarda.it
nebo jedny z nejvýznamnějších lázní v Evropě
www.termesirmione.com ,hrad v Malcesine i různé lanovky www.funiviedelbaldo.it, nebo www.funiviedelgarda.it ,
musea olivového oleje a vína, zábavu pro děti i dospělé www.canevaworld.it a ještě mnoho dalších aktivit na několika
málo kilometrech.
Strávili jsme tu 5 nocí za 115,- EUR
V pondělí 17.9 odjíždíme do Benátek se zastávkou ve Veroně, která je od Lazise 30 km.
Parkujeme na STPL kousek od centra Verony. GPS Souřadnice N= 45026‘03“, E= 10058‘41“. Nebýt Shakespearovy
slavné tragédie o tragické nenaplněné lásce Romea a Julie, určitě by toto město nenavštívilo tolik lidí. I když je

paradoxem, že příběh je smyšlený a skutečná Julie tady nikdy nežila. Ale to návštěvník Verony nechce slyšet a chce
být mystifikován. Davy proudí veronskými ulicemi (a my s nimi), aby mohly spatřit Juliin balkon.
Brána domu a průchod do atria jsou popsány miliony milostných vzkazů, monogramů a srdíček. Pod
kamenným balkonem stojí bronzová socha dívky, jejíž ňadra osahávají tisíce lidí ve víře v nekonečnou lásku. Za
zmínku ještě stojí třetí největší amfiteátr na světě. Obejdeme ho kolem dokola a pokračujeme v další cestě.
Navečer přijíždíme do kempu Marina di Venezia se 3 000 parcel pro 12 000 lidí www.marinadivenezia.it .GPS
souřadnice N= 45026‘15“, E= 12026‘17“V. Celkem najeto 202 km. Tento kemp jsme vybrali hlavně z důvodů, že je
nejblíže k přístavu lodí, které plují do Benátek.
V úterý se projíždíme na kole, povalujeme se u moře a koupeme se ve vyhřívaných krásných bazénech, protože moře
už je trochu studené. Tento kemp nás nadchl.
Ve středu konečně VENEZIA-AMORE MIO. Staňa plynnou italštinou kupuje lístky v přístavu Punta Sabbioni (pro
informaci nejlépe u pokladny č.5).
Vystoupíme na piazza San Marco a vyrážíme do kanálů. Obdivujeme umění gondoliérů, protože na kanálech je pěkná
zácpa. Couráme, koukáme a zíráme. Ještě, že jsme jeli prvním ranním. V poledne už jsou v Benátkách neúnosné
davy lidí tak CIAO, CIAO VENEZIA.
Ve čtvrtek odjíždíme v 11 hod. Jirka si dal opět náskok a odjel už v 9 hod. Kemp stojí za 3 noci 62,- EUR. Máme před
sebou 740 km. Ve 21 hod se setkáváme ve Strážnici, kde zůstáváme do neděle na burčákovém srazu.
Celkem ujeto 2000 km (na to kolik jsme toho viděli super). Za 10 nocí 212,- EUR
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