W ALPEJSKIM PIERŚCIENIU
Valle Aurina, Alpy Zillertalskie, Grupa Venediger,
Termin: 27.08–05.09.2021
Symbol imprezy: TWP 01
Cena: 3 000 PLN
Zaliczka: 900 PLN

Dolina Valle i Aurina leży po słonecznej stronie Alp Zillertalskich, stanowiąc najdalej na północ
wysunięty południowo tyrolski region. Około 80 szczytów sięgających 3 tys. m n.p.m. otacza krajobraz
dziewiczej przyrody, naszpikowany górskimi łąkami, jeziorami i wodospadami. Osady położone na
wysokości od 1000 do 1600 m n.p.m. zachwycają lokalną architekturą i zielonym otoczeniem, ponad
którymi w oddali błyszczą w słońcu liczne lodowce. Bastion wysokich szczytów okala dolinę z trzech
stron, która w otwartym pierścieniu graniczy z Austrią i grupami górskimi należącymi w głównej mierze
do Austrii. Bezsprzecznie północna część szczytów ponad doliną należy do Alp Zillertalskich, a
wschodnia do grupy Venedigera. Piękno miejsca, gościnność, przywiązanie do lokalnej tradycji, którą
obdarowany jest przybywający gość z pewnością zauroczy, odpręży i wprowadzi w stan błogości.
Warto wspiąć się na okoliczne przełęcze i szczyty aby poczuć wręcz zagubienie w pierścieniu
niezliczonych Alpejskich szczytów.

PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd do San Giovanni (1018 m n.p.m.), uroczej osady, położonej w
sercu doliny Valle Aurina, w otoczeniu łąk i lasów. Miejscowość uważana jest za kulturalną stolicę
doliny, w której znajduje się muzeum mineralogiczne z kolekcją ponad 950 minerałów oraz kościół św.
Jana Chrzciciela
jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych Południowego Tyrolu.
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja,
nocleg.
Dzień 3. TREKKING (grupa Venediger)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Ries-Aurina do najbardziej wysuniętej na północ Włoch
osady Casere (1582 m n.p.m.). Przejście drogą do późnogotyckiego kościółka św. Ducha i dalej
mijając górskie chaty, w głąb doliny Valle del Vento. Wygodny szlak wiedzie przez zieloną halę wzdłuż
której strumienie wody spływają z okolicznych lodowców, a rozległe piętra następujących po sobie
płaskowyżów prowadzą do schroniska Giogo Lungo (2603 m n.p.m.). Ponad schroniskiem wznoszą
się na granicy z Austrią szczyty należące do alpejskiej grupy Venediger Gruppe. Picco dei Tre Signori
(3498 m n.p.m.), Cima del Vento (3050 m n.p.m.) oraz Pizzo Rosso di Predoi (3496 m n.p.m.), którego
lodowiec schodzi prawie do podstawy schroniska. Zejście doliną Valle Rossa prowadzi w okolicy
jeziorka Rotseen i dalej wzdłuż strumienia Rio Valle Rossa przez zieloną halę do bacówki Malga Rot
(2116 m n.p.m.). Dalej szlak wiedzie obok sztolni byłych kopalni miedzi. Zejście do Casere. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1020 m, zejście 1020 m.
Dzień 4. TREKKING (grupa Zillertaler)
Śniadanie. Przejazd autokarem do stacji kolejki w Campo di Tures (950 m n.p.m.). Wyjazd kolejką
górską i krzesełkową na wysokość 2400 m n.p.m. do schroniska Sonnklar, gdzie zaczyna się szlak
Kellerbauerweg. Panoramiczny szlak wiedzie przez szczyt Cima Speikboden (2527 m n.p.m.) do
schroniska Giovanni Porro (2419 m n.p.m.). Podczas przejścia na szerokich grzbietach między
wzniesieniami i przełączkami o średniej wysokości 2500 - 2300 m n.p.m. rozciąga się rozległy widok
na lodowce Ries oraz Dolomity. Zejście ze schroniska Giovanni Porro do osady Rio Bianco (1334 m
n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 8-9 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 600 m, zejście 1300 m.
Dzień 5. TREKKING (Alpy Zillertalskie)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Ries-Aurina do najbardziej wysuniętej na północ Włoch
osady Casere (1582 m n.p.m.). Podejście krętym szlakiem w lesie do zielonego płaskowyżu Starkl
Alm (2029 m n.p.m.), po którym leniwy strumień rysując pętle i meandry tworzy wyjątkową
powierzchnię torfowiska Wieser Werfe. Dalej podejście skalnym szlakiem do pulpitu (2369 m n.p.m.) u
podnóża Monte Fumo-Rauchkofel (3251 m n.p.m.). Następnie panoramicznym szlakiem z widokiem
na pasmo górskie Vedrette di Ries, sięgające aż do Pizzo Rosso i szczytu Tre Signori, przejście do
największego jeziora alpejskiego w Południowym Tyrolu Lago di Selva - Waldner See (2338 m
n.p.m.). Jezioro o powierzchni prawie 5 hektarów położone jest w niecce morenowej u podnóża góry
Seewande, w praktyce grzbiet wyznaczający granicę z Austrią. Zejście do położonego na polanie
gospodarstwa rolnego Malga Waldner (2070 m n.p.m.) i dalej leśnym szlakiem oraz drogą polną do
Casere. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6-7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 790 m, zejście 790 m
Dzień 6. TREKKING (grupa Ries)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Riva di Tures (1542 m n.p.m.). Przejście leśnym szlakiem do hali
Eppacher Alm (2041 m n.p.m.) oraz dalej ponad lasem do schroniska Rifugio Roma (2276 m n.p.m.).
Następnie szlak wiedzie u podnóża lodowców Ries i szczytów należących do grupy Ries: Collalto
(3436 m n.p.m.), Monte Nevoso (3358 m n.p.m.), Monte Magro (3273 m n.p.m.), Collaspro (3273 m
n.p.m.). Seria niewielkich podejść i zejść prowadzi ponad doliną Val del Rio z odcinkiem szlaku
ubezpieczonego do najwyższego punktu podejścia ok. 2400 m n.p.m. Następnie zejście doliną Val
Sorgiva z widokiem na ok. 30 metrowy wodospad do Riva di Tures. Powrót autokarem do hotelu.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 900 m, zejście 900 m.
Dzień 7. TREKKING (Alpy Zillertalskie grupa Reichenspitze)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Ries-Aurina do najbardziej wysuniętej na północ Włoch
osady Casere (1582 m n.p.m.). Przejście drogą do późnogotyckiego kościółka św. Ducha i dalej do
gospodarstwa Kehreralm (1842 m n.p.m.). Następnie podejście ścieżką wzdłuż strumienia Aurino do
bacówki Lahneralm (1986 m n.p.m.). Dalej przez kolejne piętra zielonych hal do kamiennej części
szlaku, który prowadzi do najbardziej wysuniętego na północ Włoch schroniska Rifugio Brigata
Tridentina (2441 m n.p.m.). Schronisko położone jest na szczycie doliny Ahrntal, a panoramiczne
usytuowanie odsłania widok na majestatyczny lodowiec oraz szczyt Picco dei Tre Signori (3499 m
n.p.m.). Przez wieki tereny te stanowiły punkt przejścia dla lokalnych populacji, które przez przełączkę
Forcella del Picco wędrowały do austriackich dolin Ziemi Salzburskiej w celu wymiany handlowej.
Zejście szlakiem podejścia do osady Casere. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 860 m, zejście 860 m.
Dzień 8. TREKKING (grupa Cima Dura)
Śniadanie. Przejazd autokarem do osady Cadipietra. Przejazd kolejką linową do Malga Kristallalm
(1602 m n.p.m.). Podejście leśną ścieżką do gospodarstwa rolnego Speck-und-Schnaps (1726 m
n.p.m.). Dalej ponad lasem szlak w głębi doliny Val Chiusetta prowadzi do jeziora Lago di Chiusetta
(2162 m n.p.m.). Basen alpejski z ciemnoniebieską wodą, na którego powierzchni odbijają się
majestatyczne lodowce, takie jak Grande Lovello lub imponujące Sasso Nero, jest jednym z
najbardziej malowniczych jezior alpejskich w Valle Aurina i Tures. Następnie szlak prowadzi do polany
Breite Rast (2098 m n.p.m.) oraz doliną Grossklausental do gospodarstwa Unterberger. Dalej zejście
leśnym szlakiem do górnej stacji kolejki Kristallalm. Zjazd do Cadipietra. Powrót autokarem do hotelu.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 600 m, zejście 600 m.
Dzień 9.
Przejazd do San Candido (Innichen), kameralnej osady z historycznym centrum i widokami na
monumentalne szczyty Dolomitów. Kolegiata S. Candido jest jedną z najbardziej znanych budowli
sakralnych na obszarze Alp Wschodnich. Bazylikowa, trzynawowa budowla wznoszona była przez
Lombardzkich mistrzów od w XIII wieku, aż po najmłodsze elementy architektury z 1415 roku. Powrót
do autokaru i wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:









7 noclegów w hotelu Hotel Auren*** www.hotel-auren.com w 2–3-osobowych pokojach z
łazienką, telewizorem, telefonem oraz dostępem Wi-Fi;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser);
opiekę pilota;
przejazd komfortowym autokarem;

ubezpieczenie MULTITRAVEL (patrz tabela obok);
opłatę pobytową;
opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
podatek VAT.

Cena nie zawiera:




obowiązkowej opłaty na miejscu za przewodników górskich (6 dni na szlaku przy min. 40
uczestnikach) – 95 EUR;
biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 30 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona) – 800 PLN.

Uwagi:




Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego oraz odporności na całodzienny
marsz.
Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.

