
KRYSZTAŁKOWE SZLAKI  

Dolomity Sesto, Comelico i Alpy Karnickie

Termin: 13.01–22.01.2023

Symbol imprezy: TKS 01

Cena: 3 500 PLN

Zaliczka: 1 050 PLN

Kusząca propozycja zimowego trekkingu w zaśnieżonej przestrzeni górskiej, którą pokonać
można w rakietach śnieżnych. Zimą w górach można przeżyć prawdziwie romantyczne chwile
–  w atmosferze  sennych,  zasypanych  śniegiem miasteczek,  w niezmierzonej  ciszy  lasów,
podczas jasnych nocy, kiedy księżyc i gwiazdy podkreślają swym magicznym światłem urodę
krajobrazu.  Ma to swój nieodparty urok, któremu trudno się oprzeć. Na szlaku, jak nigdy
wcześniej  zobaczyć  można  ślady  zwierząt  i  poczuć  intensywny  aromat  piniowej  żywicy.
Urzekający dźwięk skrzypiących pod stopami kryształków śniegu oraz widok otulonych bielą
hal i lodowych szczytów pozostaną w pamięci na długo. Program dedykowany jest wszystkim
miłośnikom  gór,  fotografii  i  śnieżnego  pleneru.  Wystarczy  odpowiedni  ciuch,  buty  z
protektorem, niewielki plecak oraz niezbędne do poruszania się w puchu śnieżnym rakiety i
kijki.

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1.

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

Dzień 2.

W  godzinach  południowych  przyjazd  do  Padoli  (1215  m  n.p.m.),  uroczej  osady  górskiej
położonej  w  rozległej  dolinie  Val  Grande.  Padola  jest  głównym  ośrodkiem  turystycznym
Comelico,  ponad  którym  dominują  ostre  szczyty  Dolomitów  Popera  i  Monte  Aiàrnola.
Zakwaterowanie w hotelu i  czas wolny.  Spacer po okolicy oraz  przejście do XVI-wiecznej
kamiennej zapory Stua na rzece Padola. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu.
Kolacja, nocleg.

Dzień 3.

Śniadanie. Przejazd autokarem na Passo Monte Croce Comelico (1630 m n.p.m.). Podejście
szlakiem szerokich,  militarnych dróg z I  wojny do schronisk  Coltrondo (1880 m n.p.m.)  i
Rinfreddo (1887 m n.p.m.). Dalej ponad lasem szlak prowadzi na rozległą halę do bacówki
Nemes (1950 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na Dolomity Popera dominujące nad doliną
Val  Comelico  oraz  szczyt  dawnego  wulkanu  Col  Quaternà  (2503  m  n.p.m.),  na  którym



13.07.1987 r. był Jan Paweł II. Zejście do Passo Monte Croce Comelico. Powrót autokarem do
hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 350 m, zejście 350 m.
Schroniska - 1

Dzień 4.

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 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.
Schroniska - 1

Dzień 5.

Śniadanie. Przejazd autokarem do stacji kolejki górskiej w Sesto – San Vito. Wyjazd  kolejką
do  górnej stacji Monte Elmo (2041 m n.p.m.). Podejście do schroniska Rifugio Gallo Cedrone
(2150 m n.p.m.)  i  dalej granią graniczną Alta Via Carnica z Austrią na szczyt Monte Elmo
(2434  m n.p.m.).  Następnie  wzdłuż  grani  przejście  do  schroniska  Rifugio  Sillian  (2440  m
n.p.m.). Ze schroniska podejście na szczyt Tovo Alto (2537 m n.p.m.), z którego rozciąga się
panoramiczny  widok  od  majestatycznych  szczytów  Dolomitów  Sesto:  Rocca  dei  Baranci,
Punta dei Tre Scarperi, Croda Rossa di Sesto, Tre Cime di Lavaredo, aż po Grossglockner w
Austrii.  Powrót do stacji  kolejki górskiej Monte Elmo szlakiem podejścia.  Zjazd kolejką do
Sesto – San Vito. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 550 m, zejście 550 m.
Schroniska - 2

Dzień 6.

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  na  parking  Vallandro w  miejscowości  Carbonìn  (1438  m
n.p.m.). Podejście drogą o umiarkowanym nachyleniu wśród lasu jodłowego na halę Prato
Piazza oraz dalej do schroniska Rifugio Vallandro (2040 m n.p.m.). Schronisko położone jest
na krańcu rozległego płaskowyżu Prato Piazza, z którego rozległa panorama oferuje widok na
imponujący  masyw  Croda  Rossa  d’Ampezzo  oraz  serię  iglic  szczytowych  grupy  Cristallo.



Następnie podejście w niewielkiej dolinie oraz serią zakosów na przełączkę Sella di Monte
Spezie  (2200  m  n.p.m.).  Stąd  w  centrum  białej  pustyni  podejście  na  szczyt  magicznego
krajobrazu  zanurzonego  w oślepiającej  bieli  Monte  Specie  (StrudelKopf  2307  m n.p.m.).
Panorama z natury niezwykła także na Tre Cime di Lavaredo. Zejście szlakiem podejścia do
parkingu Vallandro. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7-8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 870 m, zejście 870
m. Schroniska - 1

Dzień 7.

Śniadanie. Przejazd autokarem do Sappady. Wyjazd wyciągiem krzesełkowym  Hochbolt  do
schroniska  Rifugio  2000  (1990  m  n.p.m.),  położonym  na  panoramicznym  wzgórzu
południowo-zachodniego grzbietu Monte della Piana. Podejście wzdłuż zbocza Monte della
Piana do Casera d'Òlbe. Następnie szlak wiedzie przez lekko pofałdowany teren płaskowyżu
Pian  delle  Bombarde  oraz  kilkoma zakosami  do wzgórza,  na  którym znajduje  się  kaplica
poświęcona Matce Boskiej Fatimskiej. Wzgórze dominuje na zagłębieniami polodowcowych
jeziorek Laghi d’Olbe (2150 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na szczyty: Cresta del Righile,
Monte Siera, Creton di Clap,Terze oraz dolinę Sappady. Powrót do schroniska Rifugio 2000
szlakiem  podejścia.  Zjazd  do  Sappady  wyciągiem  krzesełkowym.  Następnie  przejazd  do
najstarszej części Sappady, ozdobionej kukłami postaci lokalnego rzemiosła wśród barwnych
domostw. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 250 m.
Schroniska - 1

Dzień 8.

Śniadanie. Przejazd autokarem na przełącz Passo del Monte Zovo – San Antonio (1476 m
n.p.m.). Trawers u podnóża grupy Popera – Aiarnola z podejściem do letniej bacówki Casera
Aiarnola (1612 m n.p.m.). Szlak wiedzie wśród łąk “Prati di Monte Zovo”  i lasów Comelico.
Kołysząc się w sąsiedztwie jeziorka Aiarnola między wysokościami 1500 – 1600 m n.p.m.,
otwiera się widok na grupę szczytów Popery i Brentoni. Z bacówki Casera Aiarnola zejście do
Padoli (1215 m n.p.m.) i dojście do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 400 m.
Schroniska - 0

Dzień 9.

Śniadanie.  Wykwaterowanie.  Czas wolny.  Jednodaniowy obiad w hotelu.  Przejazd do San
Candido (Innichen), kameralnej osady z historycznym centrum i widokami na monumentalne
szczyty Dolomitów. Kolegiata S. Candido jest jedną z najbardziej znanych budowli sakralnych
na  obszarze  Alp  Wschodnich.  Bazylikowa,  trzynawowa  budowla  wznoszona  była  przez



Lombardzkich mistrzów od w XIII  wieku,  aż  po najmłodsze elementy architektury z 1415
roku. 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);

 jednodaniowy obiad w dniu wyjazdu;
 opiekę pilota;
 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie UNIQA 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) – 120 EUR;

 biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 40 EUR;

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

Uwagi:

 Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na całodzienny
marsz.

 Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak,  rakiety śnieżne,
kijki.

 Możliwość wynajęcia rakiet śnieżnych na miejscu – 45 EUR.
 W  przypadku  niekorzystnych  warunków  pogodowych  lub  innych  przyczyn

niezależnych od Biura program może ulec zmianie.


