CORTINA, JAK DZIEDZINIEC DOLOMITÓW.
Cortina d’Ampezzo, Dolomity Wschodnie.
Program połączony jest z programem NOWE SKALNE OGRODY
Termin: 30.07–08.08.2021
Symbol imprezy: TCD 01
Cena: 3 100 PLN
Zaliczka: 900 PLN

Wśród wysokich szczytów Dolomitów otaczających Cortinę, naprawdę możemy poczuć ducha gór.
Dobre buty, podstawowe górskie, a przede wszystkim odrobina dobrej kondycji, to warunki, aby
pokonać i przeżyć to, co wśród alpinistów uznawane jest za numer jeden. Stamtąd rozpościerają się
piękne widoki na różnorodne formacje skalne. Majestatyczne szczyty, górskie jeziora, lasy i wspaniałe
widoki – to wszystko można zobaczyć wędrując szlakami poprowadzonymi przez najciekawsze zakątki
Dolomitów. Praktycznie w każdej dolinie znajdziemy szlaki o różnym poziomie trudności. Spokojne
spacery lub trochę bardziej wymagający trekking wśród pięknej panoramy to świetne rozwiązanie dla
każdego, kto chce spędzić aktywne wakacje. Turkusowe i grafitowe oblicza jezior odbijają w zachwycie
górską arenę zmuszając do refleksji o „stworzeniach boskich”, bo przecież jesteśmy na dziedzińcu
szczytów, które wyrastają pionowo ponad centrum uroczej Cortiny oraz całym obszarem Cadore.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach popołudniowych przyjazd do San Vito di Cadore (1011 m n.p.m.). Malowniczo położona
osada górska u podnóża majestatycznych szczytów Antelao oraz Sorapis. Centrum miasta jest obficie
wyposażone w sklepiki i bary. San Vito di Cadore położone jest zaledwie 11 km. Od Cortiny d’Ampezzo,
co czyni go doskonałą bazą wypadową w góry. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z
przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. TREKKING – Croda Negra
Śniadanie. Przejazd autokarem na przełęczy Passo Falzarego (2109 m n.p.m.). Podejście trawersem
przez zielone hale do skrzyżowania szlaków Penes di Fouzargo (2233 m n.p.m.). Dalej w skalnym
terenie podejście na przylądek anticima Croda Negra (2334 m n.p.m.). Stąd po przekroczeniu wąskiej
szczeliny w skale podejście na rozległy płaskowyż, po którym skalna ścieżka na północnej grani

prowadzi na szczyt Croda Negra (2518 m n.p.m.). Rozciąga się stąd rozległa panorama na Marmoladę,
Civettę, Pelmo, Pale di San Martino oraz sąsiednie Averau. Zejście do jeziora Lago di Limedes (2171 m
n.p.m.) i dalej wzdłuż zielonych stoków na parking przy schronisku Rifugio Col Gallina (2055 m n.p.m.).
Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 420 m, zejście 470 m.
Dzień 4. TREKKING - Sass de Stria
Śniadanie. Przejazd autokarem na przełącz Passo Valparola (2192 m n.p.m.). Rozległa przełącz
położona między szczytami: Lagazuoi, Conturines, Sass de Stria oraz grupą Fanes. Z parkingu koło fortu
wojskowego. Podejście wzdłuż okopów wojennych, sztolni oraz odcinkami po żelaznych i drewnianych
drabinach na szczyt Sass de Stria (2477 m n.p.m.). Ze szczytu można podziwiać wspaniałą panoramę
grup górskich: Lagazuoi, Tofany di Rozes, Marmoladę, Setass, Col di Lana-Monte Sief, Cinque Torri,
Averau, Nuvolau, Pelmo, Civettę, Sellę, Conturines. Jest to piękna wycieczka, stosunkowo łatwa i
niezbyt męcząca, ale niezwykle satysfakcjonująca. Oprócz odwiedzania licznych śladów okopów,
artefaktów i tuneli wykopanych podczas I Wojny Światowej (Sass de Stria był wysoce strategicznym
punktem obserwacyjnym dla Austro-Węgrów), szczyt jest jednym z najpiękniejszych panoramicznych
balkonów w Dolomitach. Zejście szlakiem podejścia na przełącz Passo Valparola. Powrót autokarem do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 300 m, zejście 300 m.
Dzień 5. TREKKING – Val Salata Sennes
Śniadanie. Przejazd autokarem na parking Sant'Uberto (1421 m n.p.m.) graniczący z parkiem Ampezzo.
Podejście drogą leśną ok. 3,5 km do schroniska (Ra Stua 1690 m n.p.m.). Dalej głównym szlakiem,
który przecina prerie Vallon Scuro i Campo Croce. Widok czerwonych ścian Crepe di Socroda wskazuje
na początek długiej Val Salata (ok. 5,5 km), gdzie również znajduje się źródło strumienia Boite.
Pierwsza część doliny to wąskie, wysokie ściany wznoszące się ponad szlakiem. Następnie długa
prosta droga o umiarkowanym nachyleniu prowadzi do krawędzi płaskowyżu oraz położonego w
scenerii majestatycznych szczytów Croda Rossa d'Ampezzo i Cristallo schroniska Rifugio Sennes (2116
m n.p.m.). Płaskowyż jest częścią parku Fanes-Sennes-Braies. Powrót szlakiem podejścia. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6-7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 700 m, zejście 700 m.

Dzień 6. TREKKING - Tofane di Rozes
Śniadanie, Przejazd autokarem do miejsca Chiesetta Degli Alpini (1678 m n.p.m.). Podejście częściowo
drogą leśną oraz szlakiem do schroniska Rifugio Angelo Dibona (2083 m n.p.m.) położonego u podnóża
południowego grzbietu Tofana di Mezo. Następnie podejście ponad lasem w głąb kotła skalnego Valon
de Tofana, skąd kamienisty szlak przez rozległy piarg prowadzi do przełączki Forcella Fontananégra u

stóp olbrzymich ścian Tofane di Rozes. Na przełączce położone jest schronisko Rifugio Camillo Giussani
(2580 m n.p.m.) w otoczeniu majestatycznego pejzażu olbrzymich szczytów. Powrót szlakiem
podejścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 900 m, zejście 900 m.
Dzień 7. TREKKING - Tofane di Rozes
Śniadanie. Przejazd autokarem do Cortiny D'Ampezzo (1.211 m n.p.m.). Wyjazd kolejką linową “Freccia
del Cielo” do stacji górskiej Ra Valles (2470 m n.p.m.). Trekking prawie w całości w dół, biegnie wzdłuż
grzbietu, który zapewnia niezapomniany widok na rozległe doliny oraz wspaniały widok na liczne
szczyty Dolomitów. Początkowo krótkie zejście wzdłuż stoku narciarskiego do przełączki Forcella Ra
Valles (2300 m n.p.m.). Stąd podejście na pulpit Ra Zesta (2420 m n.p.m.), następnie szlak biegnie w
górę i w dół do punktu widokowego Tondi de Cianderou (2273 m n.p.m.). Dalej zejście do uroczego
jeziora Lago Ghedina (1457 m n.p.m.). Jezioro o krystalicznie czystej wodzie otoczone jest lasem
świerkowym, na brzegu którego znajduje się ostoja gastronomiczna. Dalej zejście szlakiem i następnie
drogą szutrową do dolnej stacji kolejki linowej „Freccia del Cielo” w Cortinie d’Ampezzo (1200 m
n.p.m.).
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 120 m, zejście 1400 m.
Dzień 8. TREKKING – Monte Piana
Śniadanie. Przejazd autokarem do jeziora Lago d 'Antorno (1866 m n.p.m.) u podnóża szczytów
Lavaredo i Cadini di Misurina. Podejście lasem do zbocza Col delle Saline. Stąd obchodząc wzgórze
podejście drogą wojskową stromymi zakrętami do schroniska Rifugio Maggiore Angelo Bosi (2205 m
n.p.m.) Rozległa panorama rozciąga się na Trzy Szczyty Lavaredo, Cadini di Misurina, Dolomity Sesto,
Cristallo oraz Marmarole. W okolicy znajduje się kapliczka ku pamięci poległych podczas walk w
okresie I-Wojny Światowej na Monte Piana. Następnie podejście przez Forcella dei Castrati na płaski
szczyt góry Monte Piana (2325 m n.p.m.) Wyjątkowy widok na Dolomity 360 °: Cristallo, Croda Rossa,
Picco di Valandro, Monte Rudo, Tre Scarperi, Tre Cime di Lavaredo, Cadini i Sorapis. Zejście szlakiem
podejścia do zbocza Col delle Saline i dalej do jeziora Lago di Misurina (1754 m n.p.m.) Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 580 m.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do malowniczo położonej na wysokości 1211 m n.p.m. Cortiny
d’Ampezzo. Niewielka osada otoczona jest strzelistymi szczytami imponujących Dolomitów. Zachwyca
widokami i elegancją starówki, której główna ulica Corso Italia jest aleją spacerową wśród sklepików i
barów. Czas wolny. Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.

Cena zawiera:
 7 noclegów w hotelu*** Casa Montana www.italianhotelgroup.net/casa-montana-san-vito-incadore/ w 2–3-osobowych pokojach z łazienką i telewizorem;
 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. 20 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego – 800 PLN.
Uwagi:
 Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego oraz odporności na całodzienny marsz.
 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od Biura
program może ulec zmianie.

