JASNE TURNIE JULIJCÓW
Alpy Julijskie, Włochy, Słowenia.

Termin: 02.08–11.08.2019
Symbol imprezy: TJJ 01
Cena: 2 560 PLN
Zaliczka: 750 PLN

PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd do Camporosso - Tarvisio (800 m n.p.m.), uroczego miasteczka
na pograniczu Włoch, Słowenii i Austrii, które leży w Val Canale, dolinie oddzielającej Alpy
Julijskie od Alp Karnickich. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i
prezentacja programu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. Włochy (grupa Monti Lussari)
Śniadanie. Przejście przez osadę Camporosso do stacji kolejki. Wyjazd kolejką linową na Monte
Lussari (1760 m n.p.m.), gdzie znajduje się urocza osada położona u podnóża sanktuarium, w którym
czczona jest figurka Matki Bożej z Jezusem. Miejsce kultu sięga 1360 roku i przyciąga wiernych z
trzech narodów: Włoch, Słowenii i Austrii, a także licznych pielgrzymów z całej Europy. Stąd krótkie
zejście szlakiem dzielącym doliny: Val Bruna i Val di Rio Freddo, do miejsca Sella Lusari (1715 m
n.p.m.) z małą kapliczką wotywną. Następnie podejście szlakiem u podstawy szczytu Croce del
Poverello. Ponad lasem szlak wiedzie trawersem po piargu do zielonej hali i dalej po skalnym
podłożu, który u podstawy szczytu na eksponowanych odcinkach ubezpieczony jest w metalowe liny.
Szczyt Cima del Cacciatore (2071 m n.p.m.) zwieńczony jest metalowym krzyżem i mosiężnym
dzwonkiem. Rozciąga się stąd widok od szczytów grupy Mangart po Jôf di Montasio i Jôf Fuart.
Zejście szlakiem podejścia do punktu wyjścia. Zjazd kolejką linową do Camporosso, powrót do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 400 m, zejście 400 m.
Dzień 4. Słowenia (grupa Jalovca)
Śniadanie. Przejazd autokarem przez Kranjską Gorę w Słowenii na przełęcz Vršič (1611 m n.p.m.).
Podejście zboczem porośniętym kosodrzewiną oraz przez długi piarg, rumowiska skalne i kruchym
kuluarem do szerokiego siodła Vratica (1807 m n.p.m.). Dalej ponad lasem przez południowo-

zachodni grzbiet po skalnych płytach i piargu na szczyt Mala Mojstrovka (2322 m n.p.m.). Ze szczytu
rozciąga się widok na pobliskie szczyty: Jalovec, Mangart, Prisjonik, Skrlatica i potężny Triglav. Poniżej
widać rozległe doliny Planicy i Sava. Zejście na przełęcz Vršič szlakiem podejścia. Powrót autokarem
do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 720 m, zejście 720 m.
Dzień 5. Włochy (grupa Jôf di Montasio i Jôf Fuart)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Valbruna. Przejście drogą w parę minut do Malga
Saisera (1004 m n.p.m.). Podejście szlakiem wzdłuż doliny Val Saisera położonej między pionowymi
ścianami szczytów Jôf di Montasio i Jôf Fuart. Dalej w skalnym otoczeniu kotła Spragna Bassa do
Bivacco Mazzeni (1630 m n.p.m.) oraz wzdłuż stromych piargów przez Spragna Alta do przełączki
Lavinal dell’Orso (2138 m n.p.m.), która jest najwyższym punktem podejścia. Zejście u podstawy
szczytów Cime Castrein do schroniska Rifugio Guido Corsi (1874 m n.p.m.) położonego na zielonej
hali w otoczeniu szczytów Jôf Fuart, Madri dei Camosci, Cima di Riofreddo z widokiem na grupę
Canin. Następnie zejście do Malga Grantagar i dalej drogą szutrową na parking Cave del Mole (ok.
1040 m n.p.m.), w okolicy jeziora Lago del Predil. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1140 m, zejście 1100 m.
Dzień 6. Słowenia (grupa Mangart)
Śniadanie. Przejazd lokalnymi busami do Słowenii przez Passo del Predil do schroniska Koča na
Mangrtskem sedlu (1906 m n.p.m.). Miejsce położone u podnóża szczytu Mangart, gigantycznej
wapiennej piramidy wyrastającej nagle z trawiastej przełęczy. Początkowo szlak podejścia prowadzi
po trawiastym grzbiecie do przełączki Forcella del Mangart (2166 m n.p.m.). Po przejściu krótkiego
szlaku ubezpieczonego w metalowe liny ścieżka prowadzi dookoła skalnej szpicy Travnik. Dalej szlak
wzdłuż piargu prowadzi do skalnego podejścia ubezpieczonego w serię metalowych poręczówek, aż
na szczyt Mangart (2679 m n.p.m.). Ze szczytu rozciąga się panorama na pobliski Jalovec, Triglav,
Canin, ale i odległe Dolomity Cadore oraz Taury. Zejście do punktu wyjścia tym samym szlakiem.
Powrót busem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 775 m, zejście 775 m.
Dzień 7. Włochy – Słowenia (grupa Canin)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Sella Nevea (1170 m n.p.m.). Wyjazd kolejką linową do schroniska
Rifugio Celso Gilberti (1850 m n.p.m.). Schronisko położone jest na płaskowyżu o charakterze
krasowym, w otoczeniu szczytów grupy Canin. Podejście na przełęcz Sella Prevala (2067 m n.p.m.),
gdzie szlak prowadzi na stronę terytorium Słowenii. Dalej szlak podejścia wiedzie u podnóża szczytów
Cime Pecorelle do skalnego siodła Sella del Monte Forato. W szczytowym i ostatecznym podejściu
skalny szlak ubezpieczony jest w metalową poręczówkę. Panoramiczny Szczyt Monte Forato (2498 m
n.p.m.) otwiera widok na piękny grzbiet szczytów odosobnionej grupy Canin. Zejście szlakiem
podejścia do schroniska Rifugio Celso Gilberti. Zjazd kolejką do Sella Nevea. Powrót autokarem do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 700 m, zejście 700 m.

Dzień 8. Włochy (grupa Jôf di Montasio i Jôf Fuart)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Valbruna. Przejście drogą w parę minut do Malga
Saisera (1004 m n.p.m.). Podejście leśnym szlakiem do schroniska Rifugio Fratelli Grego (1389 m
n.p.m.). Stąd podejście na halę Sella Somdogna i dalej leśnym szlakiem do biwaku górskiego
Battaglione Alpini Gemona (1890 m n.p.m.), położonego u podstawy szczytu Jôf di Miezegnot. Dalej
szlak wiedzie po trawiastym zboczu na skalny grzbiet, z którego skalnym odcinkiem prowadzi na
szczyt Jôf di Miezegnot (2087 m n.p.m.). Widać stąd sąsiednie szczyty: Jôf di Montasio, Jôf Fuart, Jôf
Somdogna oraz odległe szczyty Alp Karnickich. W okolicy szczytu zachowane są pozostałości z IWojny Światowej pierwszej linii obrony Austrii. Zejście do Valbruna szlakiem podejścia. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1100 m, zejście 1100 m.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny. W godzinach południowych jednodaniowy obiad. Przejazd
autokarem do średniowiecznej osady Venzone, zniszczonej w 1976 roku przez serię trzęsień ziemi.
Dziś kompletnie odbudowana metodą anastylozy, polegającą na rekonstrukcji przy wykorzystaniu
zachowanych oryginalnych fragmentów. Czyli budynki wzniesiono na nowo z tych samych
kamieni. Spacer uroczymi uliczkami centrum otoczonego pierścieniem średniowiecznych murów
miejskich. Powrót do autokaru. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:


7 noclegów w hotelu*** Sport Hotel Bellavista*** www.sporthotelbellavista.com w
2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka do włosów), telewizorem;



wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser) oraz jednodaniowy obiad w dniu wyjazdu;
opiekę pilota;









przejazd komfortowym autokarem;
karnet + Card Holiday uprawniającej do korzystania z wyciągów górskich niezbędnych do
realizacji programu;
ubezpieczenie MULTITRAVEL;
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) – 90 EUR;




opłaty za przejazd lokalnymi busami na trasie hotel – Słowenia – hotel ok. 20 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 550 PLN.

Uwagi:





Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i 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.

