DOLOMITY DLA AKTYWNYCH
Dolomity Środkowe
PROGRAM TREKKINGOWY Z ŁATWYMI FERRATAMI
Program połączony jest z programem DOLOMITY DLA WYGODNYCH
Termin: 08.07–17.07.2022
Symbol imprezy: FDA 01
Cena: 3 300 PLN
Zaliczka: 1 000 PLN
Wystarczy jedno spojrzenie na unikalną rzeźbę Dolomitów i wydaje się, że jesteśmy niemal na innej
planecie. Rozmiary pionowych ścian przekraczają wielokrotnie nasze wyobrażenia i tak bardzo kuszą
do wejścia między strzeliste ramiona milczących skał. Hojność wyboru szlaków w Dolomitach daje
uczestnikowi okazję do spacerów na wytyczonych ścieżkach, ale i zachęca do spróbowania sił na
szlakach ubezpieczonych i licznych ferratach. Ideą ferrat jest nie tylko wejście po skale na szczyt, ale
także dostęp do miejsc magicznych, sekretnych, gdzie dla nie licznych zarezerwowana jest cisza natury
górskiej. Wyjście na szlak o świcie daje bezmiar pięknych krajobrazów rozświetlonych szczytów,
zmieniających swą barwę w ciągu długich letnich dni.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd na Passo San Pellegrino (1918 m n.p.m.), przełęcz w masywie
Marmolady położoną w odległości 10 km od Moeny. Jej najbliższe otoczenie stanowią: malownicza
Costabella, pasmo Monzoni i Col Margherita. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z
przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. TREKKING CIMA BOCCHE (grupa ALPE LUSIA)
Śniadanie. Przejazd autokarem przez przełęcz Passo Valles do gospodarstwa Malga Vallazza (1935 m
n.p.m.). Podejście leśną drogą wojskową do grzbietu długiego Juribrutto, z którego ponad lasem szlak
prowadzi na przełączkę Forcella Juribrutto (2.381 m n.p.m.). Stąd zygzakiem w górę stromej grani aż do
rozwidlenia oraz kamiennymi okopami do biwaku Jellici (2675 m n.p.m.) i na najwyższy szczyt grupy
Lusia-Bocche - Cima Bocche (2745 m n.p.m.). Rozległa panorama odkrywa grupę Dolomitów Pale di
San Martino oraz Dolomity Środkowe: Catinaccio, Latemar, Monzoni i grupą Marmolady. Zejście drogą
podejścia do przełączki Forcella Juribrutto (2.381 m n.p.m.). Następnie w stronę północną w kierunku
doliny przełęczy Pellegrino. Krótkie podejście u podnóża porfirowej ściany Juribrutto na wzgórze Col

dalle Palue (2.267 m n.p.m.). Zejście kamienną drogą wojskową na przełęcz Passo San Pellegrino (1918
m n.p.m.). Dojście do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 850 m, zejście 900 m.
Dzień 4. TREKKING oraz SENTIERO ATREZZATO GINO BADIA (grupa COSTABELLA-MARMOLADA)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Podejście przez alpejskie łąki na przełącz Passo delle Selle (2528 m
n.p.m.), położonej między grupami górskimi Monzoni i Costabella. Następnie trawersując piarg nad
doliną Valle delle Selle u podstawy szczytu Piccolo Lastèi dojście do bardzo wąskiego przesmyku
pomiędzy dwiema skalnymi „dzwonnicami” przełączki Forcella dell'Ort (2504 m n.p.m.). Tutaj zaczyna
się szlaki ubezpieczony Gino Badia, który w skalnym terenie odcinkami wyposażony jest w metalowe
poręczówki. Zejście u podnóża ściany Sass da Pie prowadzi to do rozległego piargu zamkniętego
między wieżami Punta dell'Ort i Pale di Carpella oraz do przełączki Forcella Pief (2186 m n.p.m.). Stąd
leśnym szlakiem zejście w głąb doliny Val Monzoni do bacówki Malga Crocefisso oraz drogą asfaltową
do miejsca Soldanella (1416 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 650 m, zejście 1150 m.
Dzień 5. FERRATA RODA DI VAEL (grupa ROSENGARTEN-CATINACCIO)
Śniadanie. Przejazd autokarem na przełęcz Passo Costalunga (1758 m n.p.m.) i wyjazd wyciągiem
krzesełkowym do schroniska Paolina (2125 m n.p.m.). Początkowo wygodna ścieżka prowadzi do
podstawy imponującej żółtawej ściany - na zachód od Rody. Następnie szlak prowadzi przez rumowiska
skalne oraz po piargu na przełęcz Passo Vaiolon (2560 m n.p.m.). Stąd zaczyna się właściwy szlak
ferraty, która metalową liną wytycza skalną drogę zwieńczoną krzyżem na szczycie Roda di Vaél (2806
m n.p.m.). Widać stąd: Sassolungo, Marmoladę, Latemar, Monzoni, Pale di San Martino oraz Lagorai.
Zejście ferratą jest trudniejsze, gdzie oprócz poręczówki droga wyposażona jest także w drabinki i
metalowe klamry. Ferrata kończy się poniżej Pian del Diaol (2625 m n.p.m.), z którego zejście ciasnym
kominkiem prowadzi do łąki ponad schroniskiem Roda. Zejście ścieżką do schroniska Roda di Vael
(2283 m n.p.m.). Następnie zejście schroniska Paolina oraz zjazd wyciągiem krzesełkowym do
przełęczy Passo Costalunga. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Przewyższenie szlaku 680 m, w tym ferraty 250 m. Stopień trudności
ferraty – łatwa, krótkie odcinki przy zejściu średnio trudne.
Dzień 6. FERRATA DEI LAGHI – VERTIGO (grupa ALPE CERMIS-LAGORAI)
Śniadanie. Przejazd autokarem do stacji kolejki górskiej Alpe Cermis u podnóża miasta Cavalese.
Wyjazd kolejką do schroniska Rifugio Paion (2230 m n.p.m.). Otwiera się stąd widok na: Latemar,
Catinaccio, Sassolungo, masyw Selli, południową stronę Marmolady, Pale di San Martino, grupę Brenty,
Cavedale, Ortles i Alpy Venoste. Zejście szlakiem przez przełączkę Forcella del Bombasel (2180 m
n.p.m.), do jeziorek Laghi Bombasel nad którymi dominuje szczyt Castel di Bombasel. Podejście do
przełączki Forcella del Macaco (2278 m n.p.m.), na którą opada grań Bombasel gdzie zaczyna się szlak
ferraty Vertigo. Początkowo łatwa ferrata wznosi się nieznacznie po kamienno-trawiastym terenie.
Następnie prowadzi w pionie po dobrze urzeźbionej skale o średnim stopniu trudności jednakże ze

znaczną ekspozycją. Punktem najwyższym przebiegu wspinaczkowej drogi jest zwieńczony krzyżem
szczyt Castel Bombasel (2535 m n.p.m.) z rozległą panoramą na Lagorai oraz większą część Środkowych
Dolomitów, części Południowych Pale di San Martino i Zachodnich Dolomitów Brenta. Następnie szlak
ferraty prowadzi po skalnym grzbiecie z serią krótkich zejść i podejść aż do niewielkiej przełączki, z
której przy pomocy metalowych klamer szlak zdecydowanie prowadzi w dół. Ferrata kończy się po
drugiej stronie szczytu Castel di Bombasel zamykając przy jeziorach Laghi di Bombasel pierścień szlaku.
Podejście przez przełączkę Forcella di Bombasel do schroniska Rifugio Paion (2230 m n.p.m.). Zjazd
kolejką górską do dolnej stacji Alpe Cermis. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Przewyższenie szlaku 450 m, w tym ferraty 260 m. Stopień trudności
ferraty – średnia.
Dzień 7. TREKKING oraz FERRATA OMBRETTA (grupa MARMOLADA)
Pobranie prowiantu. Wyjście na szlak w godzinach świtu (ok. 5.00 rano). Z hotelu przejście na przełęcz
Cirelle (2.683 m n.p.m.), dalej podejście do krótkiej i pionowej wspinaczki ferraty Ombretta (ok. 50
m.). Po pokonaniu ferraty przejście szlakiem byłego lodowca na szczyt Cime De Ombretta (3.011 m
n.p.m.). Zejście szlakiem przez Bivaco M. Dal Bianco u podnóża południowej ściany Marmolady do
schroniska Falier (2.074 m n.p.m.), dalej doliną Ombretta do Malga Ombretta (1.904 m n.p.m.) i Malga
Ciapela (1.435 m n.p.m.), gdzie szlak dobiega końca. Powrót autokarem do hotelu przez Falcade.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 11-12 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1200 m, zejście 1700 m.
Stopień trudności ferraty średnio łatwa.
Dzień 8. TREKKING (grupa BUFAURE-MARMOLADA)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Pozza di Fassa i stacji kolejki Buffaure (1341 m n.p.m.). Wjazd
kolejką linową i wyciągiem krzesełkowym do schroniska El Zedron (2354 m n.p.m.). Podejście zieloną
granią do przełęczy Sela Brunech (2428 m n.p.m.) a następnie przejście panoramicznym szlakiem Lino
Pederiva, częściowo ubezpieczonym metalowymi linami. Rozciąga się stąd widok na: Catinaccio, Sellę,
Sassolungo, Costabellę, Monzoni, Latemar, Marmoladę z najwyższym szczytem Punta Penia oraz Colac.
Dalej obok wapiennych i wulkanicznych zlepieńców Sas de Roces dojście do schroniska Passo di San
Nicolò (2340 m n.p.m.) położonego na przełęczy u podnóża szczytu Col Ombert. Zejście jedną z
najpiękniejszych dolin Dolomitów Zachodnich – Val de Contrin. Najpierw szlakiem do schroniska
Contrin, a następnie szutrową drogą do Penii (1500 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 200 m, zejście 900 m.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Cortina D'Ampezzo, krótka wizyta w mieście słynącym z
olimpiady zimowej zwanej “Królową Cadore”. Powrót do autokaru i wyjazd do kraju. Przejazd nocny
przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.

Cena zawiera:











7 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką i telewizorem;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser);
korzystanie z hotelowego centrum SPA (sauna, duża wanna z hydromasażem);
opiekę pilota;
przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie MULTITRAVEL + SWR;
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) – 100 EUR;
biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 45 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 900 PLN.

Uwagi:




Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego, odporności na całodzienny marsz i
ekspozycję oraz umiejętności poruszania się na ferratach.
Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak, uprząż biodrową z
kompletem ferratowym, kask ochronny na głowę.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od Biura
program może ulec zmianie.

