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Dolomity. Tom II. Zachód - Dariusz
Tkaczyk - Przewodnik
Cena brutto

65,90 zł

Cena netto

62,76 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Wydawnictwo Sklep Podróżnika

Opis produktu
Uzupełniony dodruk wydania z 2006 roku
Przewodnik dla turystów - podtytuł tej publikacji wiele mówi o jej charakterze. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy chcą
aktywnie spędzić czas i potrzebują dobrej informacji o terenie, w którym przyjdzie im to zrobić. W tym przypadku chodzi o
Dolomity - niezwykle malownicze góry, dobrze znane Polakom z wypadów na narty, ale także coraz częściej - z letnich
górskich wędrówek słynnymi via ferratami.
Warto sięgnąć po Dolomity nie tylko dlatego, że są jedynym przewodnikiem po tym regionie wydanym po polsku. Jego
niewielkie rozmiary są bogato wypełnione treścią: szczegółowymi opisami dróg górskich, z uwzględnieniem czasów ich przejść
i trudności, jakie mogą stwarzać. Trasy ilustrowane są przejrzystymi, dwukolorowymi schematami i mapami graniowymi.
Dobre wyobrażenie o krajobrazie dają także liczne panoramy górskie oraz szereg kolorowych zdjęć. Jest to już drugie wydanie
tego przewodnika - uaktualniono w nim wszelkie informacje praktyczne, przede wszystkim dane dotyczące schronisk. Nie
brakuje ciekawostek krajoznawczych i osobistych komentarzy autora, który wiele z opisywanych tras przeszedł na własnych
nogach!
Tom drugi przedstawia szlaki zachodniej części Dolomitów.
Val Badia, Val d'Eores, Val di Funes, Val Gardena;
Wysoczyzna Fie Castelrotto, hala Alpe di Siusi;
Val di Tires, Val d'Ega, Val di Fiemme, Val di Fassa,
Pomiędzy Marmoladą a Palą, wokół Grupy Pala, Val Cordevole;
Pala;
Grupa Marmolady;
Grupa Latemar;
Grupa Catinaccio;
Grupa Sciliar;
Grupa Sorapiss;
Grupa Sassolungo;
Grupy Puez, Odle i Putia;
Sella;
Col di Lana;
Dariusz Tkaczyk, rocznik 1960, pochodzi ze Starachowic. Przygodę z górami zaczynał jak zwykle od Beskidów, Tatr i innych
pasm leżących w bliskim zasięgu. Jednak podczas studiów na Politechnice w Niemczech, po pierwszym wyjeździe w Dolomity
uległ czarowi tego niesamowitego miejsca na ziemi i tak już zostało do dziś. Po powrocie do kraju mieszka i pracuje w
Gdańsku. Uprawia żeglarstwo morskie i kajakarstwo. Ostatnio równie często co w Dolomitach bywa w innych górach
północnych Włoch, zwłaszcza w Brencie i Adamello.
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