
W ZWIERCIADLE GARDY I HYDRY

Prealpi Gardesane, Lago di Idro, Lago di Garda, Fusine.

Termin: 02.06–11.06.2023 

Symbol imprezy: FWH 01

Cena: 3 500 PLN

Zaliczka: 1 000 PLN

Tym razem przygoda ferratowa odbywa się w świetle jezior. Bohaterami są;  mniejsze, mniej
znane, ale bardzo urocze Lago di Idro oraz większe i słynne Lago di Garda. Obydwa jeziora
otoczone Prealpami i położone równolegle do siebie. Lago di Idro położone jest na wysokości
368 m n.p.m.,  a  Lago  di  Gardo znacznie  niżej  na  wysokości  65  m n.p.m.  Bez  wątpienia
otoczenie alpejskie z dodatkiem klimatu śródziemnomorskiego. Dobrane ferraty odsłaniają
walory oraz piękno jezior z różnej wysokości i perspektywy. Nie zabraknie chwili na kąpiel w
alpejskim  Lago  di  Idro,  które  w  wielu  miejscach  posiada  żwirowe  i  piaszczyste  plaże.
Natomiast  ferraty,  jak  zwykle  łatwe  oraz  średnie  z  fragmentami  trudniejszych  pasaży
pionowych i horyzontalnych. Architektonicznymi wisienkami będą wizyty w Riva del Garda i
Arco. Riva oprócz uroczej starówki, oferuje jak jej nazwa głosi bezpośredni kontakt wybrzeża
nad  Gardą.  Natomiast  Arco  swoim  obliczem  przypomina  dopieszczoną  książęcą  osadę
położoną  u  podnóża  skalnej  warowni.  Zapraszamy  na  wspinaczkową  przygodę  w
nadzwyczajnym  środowisku  zielonych  wzgórz  oraz  wapiennych  skał  na  których
poprowadzone żelazne drogi pozwolą przejrzeć się w zwierciadle krystalicznie czystej wody.  

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1.

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

Dzień 2.

W  godzinach  południowych  przyjazd  hotelu  położonego  w  miasteczku  Lodrone  (390  m
n.p.m.), w dolinie  Valle del Chiese nieopodal jeziora Lago di Idro. Zakwaterowanie w hotelu i
czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja, nocleg.

Dzień 3.  TREKKING (Prealpy Lombardzkie – Monte Censo).

Śniadanie. Przejazd autokarem do miasteczka Anfo (400 m n.p.m.), położonego na zachodnim
wybrzeżu  jeziora  Lago  di  Idro.  Podejście  drogą  ponad  osadę  do   kościółka  S.  Petronilla
położonego  w  lesie  na  wysokości  524  m  n.p.m.  Stąd  podejście  licznymi  zakosami  leśną
ścieżką  do wysokości  doliny  Fontana  Fredda  oraz  ambony,  z  której  widać  leżące  poniżej



miasto Vesta oraz najbliższą i odizolowaną Torre della Lunetta z majestatyczną fortecą Rocca
d'Anfo. Dalej ponad lasem w obliczu wapiennych skał szlak prowadzi zakosami w górę   do
biwaku, z pobliskim, panoramicznym krzyżem i nieco wyżej na szczyt Monte Censo (1012 m
n.p.m.). Panoramiczny szczyt otwiera widok na całe jezioro Idro oraz na miejscowości Anfo i
Vesta. W kierunku południowym masyw góry Paghera, na wschód Monte Stino i nieco dalej
Manos. Na północy dolina Caffaro i górna Val Sabbia, na zachodzie masyw dolomitów Cima
Meghe. Zejście szlakiem w dolinę Val Fontana Fredda do miejsca Cuca Chetoi (895 m), dalej
ścieżką mijając stodoły Sozea do  kościółka S. Petronilla oraz drogą do Anfo. Zejście do jeziora
Lago di Idro. Czas wolny. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 612 m, zejście 612 m.

Dzień 4. FERRATA CRENCH oraz SENTIERO ATREZZATO DELLE CASCATE (Cima Crench).

Śniadanie. Przejazd autokarem w okolice miasteczka Crone (370 m n.p.m.), położonego na
wschodnim wybrzeżu jeziora Lago di Idro. Podejście najpierw drogą asfaltową i dalej ścieżką
do miejsca, gdzie zaczyna się ferrata (ok. 30 min.). Droga wspinaczki wytyczona jest wzdłuż
pionowych filarów opartych o siebie, połączonych małymi skalnymi półkami oraz trawiastymi
ścieżkami.  Doskonale  urzeźbiona  skała  o  bardzo  dobrej  przyczepności  dodaje  komfortu
całości  wspinaczki,  która  urozmaicona  jest  widokiem  na  oblicze  jeziora  poniżej.  Odcinek
trudniejszy w szczytowej części ferraty oprócz stalowej liny, doposażony jest w dodatkową
poręczówkę z łańcucha. Ferrata kończy się na zwieńczonym krzyżem szczycie Punta Pelada
(631 m n.p.m.), z którego rozciąga się widok na miasteczko Crone oraz jezioro Lago di Idro.
Dalej podejście szlakiem na szczyt Cima Crench – Cocca d’Idro (778 m n.p.m.), którego widać
Dolomity Brenta i Prealpy Bresciańskie. Następnie zejście do Sella Preonde (692 m n.p.m.)
oraz podejście trawersem do Gola di Meghe (968 m n.p.m.). Stąd zaczyna się zejście szlakiem
ubezpieczonym  Sentiero  Atrezzato  delle  Cascate,  który  prowadzi  wzdłuż  wodospadów
wykorzystując pionowe drabiny, drewniane kładki oraz odcinki ubezpieczone w stalowe liny.
Zejście  do  starówki  osady  Crone  położonej  nad  brzegiem  jeziora.  Czas  wolny.  Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas  przejścia  szlaku  ok.  6  godz.  Przewyższenie  szlaku  700  m,  w tym ferraty  ok.  200  m.
Stopień trudności ferraty – średnia.

Dzień 5. SZLAK UBEZPIECZONY LASTE I FERRATA CIMA ROCCA (Cima Rocca).

Śniadanie. Przejazd autokarem przez jezioro Lago di Ledro do osady Biacesa (420 m n.p.m.)
położonej  w dolinie  Valle  di  Ledro.  Podejście  leśnym szlakiem do  ubezpieczonego  szlaku
Laste,  który  krótkimi  odcinkami  łatwej  wspinaczki  po  metalowych klamrach  prowadzi  do
bivacco Francesco Arcioni (858 m n.p.m.). Stąd ścieżka leśnymi zakosami prowadzi do sztolni
wojskowych z okresu I wojny. Wewnątrz jednej ze sztolni  szlak prowadzi  po 13 metrowej
drabinie.  Ferrata  prowadzi  na szczyt  Cima Rocca (1090 m n.p.m.).  Widać  stąd doskonale
jezioro  Lago  di  Garda  oraz  miasteczko  Riva  del  Garda.  Zejście  szlakiem  wśród  okopów  i
umocnień wojennych w stronę przełęczy Bocca Pasumer oraz do kościółka San Giovanni (ok.



900 m n.p.m.). Stąd łatwym szlakiem zejście do osady Biacesa. Powrót autokarem do hotelu.
Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Przewyższenie szlaku 670 m, w tym ferraty 100 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa.

Dzień 6. FERRATA SIGNORA DELLE AQUE (Rio Ruzza).

Śniadanie. Przejazd autokarem przez jezioro Lado di Tenno do osady Ballino 760 m n.p.m.).
Przejście drogą oraz ścieżką do początku ferraty (ok. 40 min.). Szlak ferraty wytyczony jest w
wyjątkowej  scenerii  wodospadów  Rio  Ruzza.  Jej  pionowy  przebieg  po  wapiennej  skale
wyposażony  jest  w  metalowe  klamry,  które  są  cechą  charakterystyczną  ferraty.  Ciąg
wspinaczki  przedzielony jest  odcinkami horyzontalnymi,  które  przy wykorzystaniu mostów
tybetańskich  oraz  jednośladowych  kładek  metalowych  prowadzą  na  przemian  po  dwóch
stronach wodospadu.  Nie brakuje pionowych sztywno umocowanych do skały  metalowo-
linowych drabin, które podnoszą stopień adrenaliny ciągłej ekspozycji. Wspinaczka kończy się
na zielonej polanie (ok. 1070 m n.p.m.). Zejście drogą szutrową do podstawy wodospadów
oraz dalej szlakiem i drogą do Ballino. Przejazd autokarem do Riva del Garda, czas wolny.
Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas  przejścia  szlaku  ok.  3  godz.  Przewyższenie  szlaku  400  m,  w tym ferraty  ok.  150  m.
Stopień trudności ferraty – średnia, odcinkami trudna – ciągła ekspozycja.

Dzień 7. FERRATA DI CASTO 15 oraz STRETTA DI LUINA (Parco delle Fucine di Casto).

Śniadanie. Przejazd autokarem do osady Casto (417 m n.p.m.). Przejście drogą w głąb doliny
Val di Sabbia (ok. 30 min.), gdzie znajduje Parco delle Fucine di Casto. Park charakteryzuje się
dużą ilością dróg ferratowych o różnym stopniu trudności.  Krótkie podejście (ok 15 min.)
szlakiem do początku Ferraty 15. Początkowo ferrata prowadzi  w dół do krótkiego mostu
zawieszonego na dwóch linach, po czym korzystając z doskonałych naturalnych i sztucznych
podpór dla stóp poprzeczne przejście prowadzi do  drewnianej kładki. Dalej naprzemienne
podejścia  pionowe i  horyzontalne  prowadzą w głąb  wąwozu,  gdzie  zaczyna się  następna
żelazna  droga.  Ferrata  Stretta  di  Luina  to  coś  więcej  niż  via  ferrata,  to  kanion  skalny
wyrzeźbiony przez wodę. Woda wciąż płynie w kanionie i to sprawia, że przejścia nad  ferratą
prawie leżą na równi z wodą. Prawie całość ferraty prowadzi trawersem przy korycie potoku o
umiarkowanym  stopniu  trudności.  Wąwóz  skalny  o  głębokości  ponad  35  metrów  dodaje
czaru  całej  wyjątkowej  scenerii.  Powrót  szlakiem  do  punktu  wyjścia.  Podejście  leśnym
szlakiem do schroniska Paradiso. Czas wolny. Powrót do punktu wyjścia.  Powrót autokarem
do hotelu. Kolacja, nocleg.

Ferrata  15  –  długość  odcinka  125  metrów,  przewyższenie  25  metrów.  Stopień  trudności
ferraty –  łatwo-średnia;



Ferrata di Luina - długość odcinka 460 metrów, przewyższenie 25 metrów. Stopień trudności
ferraty – łatwo-średnia ;

Podejście do schroniska Paradiso – różnica poziomu 150 metrów.

Dzień 8. FERRATA SASSE oraz SENTIERO CONTRABBANDIERI (Lago di Idro)

Śniadanie. Przejazd autokarem przez osadę Baitoni na parking (370 m n.p.m.) przy jeziorze
Lago di Idro. Od parkingu niedaleko plaży przejście (ok. 15 min.) do ferraty Sasse. Większość
drogi biegnie leśną ścieżką i nie stanowi większej trudności. Jest tylko kilka fragmentów, gdzie
trasa biegnie  po odsłoniętej skale. Następnie drabinka oraz seria klamer prowadzą na most,
który  wisi  tuż  nad  taflą jeziora.  Dalszy  fragment  ferraty  też  biegnie  tuż  przy  jeziorze.  To
najprzyjemniejsza  i  najpiękniejsza  widokowo  część. Ferrata  kończy  się  wspinaczką  po
stalowych klamrach na skalną płytę, która jest najtrudniejszym fragmentem szlaku. Przejście
szlakiem do plaży jeziora w osadzie Vesta. Następnie powrót do autokaru wyżej położonym
szlakiem Sentiero del Contrabbandieri,  który odcinkami również jest  uzbrojony w stalowe
liny. 

Czas przejścia szlaku ok. 3,5 godz. Przewyższenie szlaku 350 m, w tym ferraty ok. 150 m.
Stopień trudności ferraty – łatwa.

Dzień 9.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem do  Arco. Piękne miasteczko położone nad
rzeką Sarca.  Symbolem miasta Arco jest położony na wzgórzu Zamek, a jego oblicze zostało
uwiecznione na sławnej akwareli  Albrechta Dürera – „Widok na Arco”, wykonanej w 1495
roku  i  eksponowanej w Luwrze w Paryżu. Czas wolny. 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 (suszarka do włosów),
telewizorem, telefonem oraz dostępem do Wi-Fi ;

 wyżywienie  zgodnie  z  programem  –  śniadania  (bufet)  i  obiadokolacje  (dwa dania
ciepłe, bufet sałatkowy i deser);

 opiekę pilota;
 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie UNIQA 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) – 120 EUR;

 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona)  – 1 000 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.


