GRANICE WIELKIEGO FILARU
Alpy Retyckie - Stubai – Zillertal, Val Ridanna, Val di Fleres, Val di Vizze.

Program połączony jest z programem VIPITENO – WAKACJE W SERCU ALP
Termin: 25.06–04.07.2021
Symbol imprezy: WGF 01
Cena: 3 300 PLN
Zaliczka: 950 PLN
Wysokogórska wyprawa w granicach dwóch grup górskich Alp Sztubajskich i Zillertalu. Podzielone na
dwa dni wejście na najwyższy szczyt tej drugiej jest szczególnym punktem programu. Gran Pilastro
położony na granicy między Austrią i Włochami stawia także granice możliwości fizycznych zdobycia
tego niełatwego wierzchołka. Natomiast Alpy Sztubajskie, zwane także zachodnimi Alpami Breonie,
rozciągają się na południowy zachód od Innsbrucka, między Górną Doliną Isarco w Południowym
Tyrolu a doliną Ötztal w Północnym Tyrolu. Wraz z Alpami Ötztalskimi Alpy Stubai stanowią
największy wzniesiony masyw w Alpach Wschodnich, charakteryzujący się niezliczonymi lodowcami.
Położona w samym sercu Alp Val Ridanna jest idealną bazą wypadową do odkrywania magicznego
górskiego świata. Kolejka linowa zabierze nas z Vipiteno na Monte Cavallo, aby wybrać się na
wycieczkę Alta Via della Val Ridanna , a urocze centrum Vipiteno, w którym będziemy mieszkać
będzie ukojeniem po długich dniach trekkingu. Zapraszamy na szlak wysokogórski biegnący na
granicy grup górskich oraz granicy państw. Na szlak, który zachęca do ponownego przekroczenia
granic możliwości fizycznych.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd do Vipiteno (950 m n.p.m.), to jedno z najpiękniejszych
miasteczek Południowego Tyrolu, a w jego kościołach przechowywane są cenne skarby sztuki z epoki
gotyku. Położone na południe ok. 15 km od przełączy Brennero Vipiteno jest pierwszym miastem na
terenie Włoch i zarazem najważniejszym w górnej części doliny Valle Isarco. Zakwaterowanie w
hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. TREKKING (PUNTA DI MONTE GIOVO – ALPY SZTUBAJSKIE)
Śniadanie. Przejazd autokarem do schroniska Rifugio Passo Giovo - Jaufenhaus (1990 m n.p.m.),
położonego poniżej przełęczy Passo Giovo. Podejście szlakiem do przełączki Forcella Jaufenscharte
(2094 m n.p.m.), która dzieli orograficznie Alpy Sztubajskie od Alp Sarentyńskich. Stąd strome
podejście zboczem północno-zachodniej ściany granitowego grzbietu, a następnie eksponowanym
szlakiem odcinkami ubezpieczonym w metalowe liny na zwieńczony krzyżem szczyt Monte Giovo

(2481 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na Dolomity oraz szczyty grupy Telves, Cevedale i pobliskie
Tribulaun (3097 m n.p.m.), Cima delle Anime (3470 m n.p.m.). Zejście do punktu wyjścia szlakiem
podejścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 500 m.
Dzień 4. FERRATA LAMPSKOPF (VAL DI FLERES – TRIBULAUN – ALPY SZTUBAJSKIE)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val di Fleres na parking Feuerstein (1253 m n.p.m.).
Podejście szlakiem leśnym do bacówki Maso Peterhof i dalej do wysokości ok. 1500 m n.p.m., gdzie
zaczyna się szlak ubezpieczony Lampskopf. Przez skalisty teren przebiegają tylko niektóre odcinki,
jednakże teren jest bardzo stromy i nawet jeśli stalowe liny czasami tylko towarzyszą wspinaczce
wzdłuż łąk i w lesie, należy zachować ostrożność. W odcinkach skalnych ferrata uposażona jest także
w drabiny. Szlak ferraty prowadzi na szczyt Goglberg (2276 m n.p.m.), Stąd szlak po skalnym grzbiecie
prowadzi do schroniska Rifugio Tribulaun (2368 m n.p.m.). Ponad schroniskiem wyrasta potężna
południowa ściana szczytu Tribulaun (3097 m n.p.m.) Ta dolomityczna góra stanowi granicę z Austrią.
Obok schroniska znajduje się urocze jezioro Lago Sandes. Zejście szlakiem w kierunku doliny San
Antonio i dalej do Val di Fleres na parking Feuerstein. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Przewyższenie szlaku 1050 m, w tym ferraty 550 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa, średnia
Dzień 5. TREKKING (VAL RIDANNA – ALPY SZTUBAJSKIE)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val Ridanna do miejsca Masseria (1417 m n.p.m.).
Spacer ponad dolinę Ridana do krainy licznych jezior polodowcowych o krystalicznie czystych wodach
i głębokim błękicie we wspanialej alpejskiej scenerii. Podejście wzdłuż doliny Egatal do schroniska
Rifugio Vedretta Piana (2254 m n.p.m.). Następnie zejście do aluwialnego płaskowyżu Sandboden
oraz podejście do jeziora Lago Torbo i dalej na przełęcz Passo dell’Erpice (2659 m n.p.m.) Stąd zejście
do jezior Laghi Massaro i obok sztolni górniczych San Martino in Val Passiria. Szlak zejścia przez dolinę
Lazzachertal prowadzi do Masseria. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 8-9 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1400 m, zejście 1400 m.
Dzień 6. TREKKING (VAL DI VIZZE – RIFUGIO GRAN PILASTRO - ALPY ZILLERTALSKIE)
Śniadanie. Pobranie prowiantu. Przejazd autokarem w głąb doliny Val di Vizze do osady Stein (1500 m
n.p.m.). Początkowo podejście lasem oraz przez zielone hale doliny Valle di Sottomonte do grzbietów
Alpe Sottomonte. Dalej skalnym podejściem ostateczne podejście do schroniska Rifugio Gran Pilastro
(2710 m n.p.m.). Schronisko położone jest na przyczółku lodowca Vedretta del Gran Pilastro z
widokiem na szczyt Gran Pilastro i Punta Bianca. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1220 m.
Dzień 7. TREKKING PO LODOWCU (HOCHFEILER – GRAN PILASTRO – ALPY ZILLERTALSKIE)
Śniadanie. Podejście skalnym szlakiem ubezpieczonym w metalowe liny do morenowego szlaku do
podstawy lodowca Vedretta del Gran Pilastro. Stąd szlak wznosi się gwałtownie prowadząc do

niewielkiej przełączki na wysokości ok. 3250 m n.p.m. Dalej krętym i smukłym lodowym grzbietem
szlak wiedzie do najwyższego punktu – Gran Pilastro (3509 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na
sąsiedni lodowiec Vedretta Quaira Bianca, oraz na najważniejsze szczyty Alp Zillertalskich,
Sztubajskich i Auriny. Zejście do schroniska Rifugio Gran Pilastro i dalej szlakiem podejścia do osady
Stein. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 8-9 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 800 m, zejście 2020 m.
Dzień 8. TREKKING (MONTE CAVALLO – CIME TELVES)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Przejazd kolejką górską na Sasso Cavallo (1862 m n.p.m.). Spacer po
grzbietach górskiej grupy Telves. Podejście na szczyt Monte Cavallo (2189 m n.p.m.). Następnie
wzdłuż grzbietu między dolinami Val Ridanna i Val di Fleres zejście do szczytu Oschenscharte (2168 m
n.p.m.). Następnie panoramicznym grzbietem z krótkim odcinkiem szlaku ubezpieczonym w
metalowe liny, podejście na szczyt Cime Bianche di Telves (2588 m n.p.m.). Szczyt jest punktem
panoramicznym z widokiem na Alpy Zillertalu i Sztubajskie. Zejście do szczytu Oschenscharte i dalej
do stacji kolejki górskiej. Zjazd do Vipiteno.. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 800 m, zejście 800 m.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Bolzano, otoczonej górami stolicy prowincji Górna Adyga.
Spacer po centrum miasta o charakterystycznej włosko-tyrolskiej atmosferze: Piazza Walter, Piazza
Erbe, Via dei Portici. Czas wolny. Powrót do autokaru i wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i
Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:













6 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka do włosów),
telewizorem, telefonem i sejfem oraz dostępem Wi-Fi;
1 nocleg w schronisku Gran Pilastro w pokojach wieloosobowych.
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser);
wyżywienie w schronisku - ciepła dwudaniowa kolacja, deser oraz śniadanie;
zestaw pościeli jednorazowego użytku w schronisku;
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) – 95 EUR;
biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 20 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 850 PLN. Nie dotyczy noclegu w schronisku.

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, latarkę (najlepiej
czołówkę), uprząż biodrową z kompletem ferratowym, kask ochronny na głowę, raki.
Podczas nieobecności grupy w hotelu między 6 a 7 dniem, bagaże pozostają w pokojach
hotelu.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.

