KRYSZTAŁKOWE SZLAKI W SERCU ALP
Vipiteno, Alpy Retyckie - Stubai, Zillertal, Val Ridanna, Val di Fleres, Giovo – Racines.
Termin: 28.01–06.02.2022
Symbol imprezy: TKA 01
Cena: 3 100 PLN
Zaliczka: 900 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 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. MONTE CAVALLO
Śniadanie. Wyjście z hotelu oraz wyjazd kolejką linową na do górnej stacji Rosskopf - Sasso Cavallo
(1862 m n.p.m.). Podejście panoramicznym szlakiem Flaner Joechl do schroniska Sterzinger Haus
(1930 m n.p.m.). Dalej ścieżka prowadzi przez kotlinę w śnieżnej scenerii między górami i lasami i
otwiera spektakularny widok na otaczający górski krajobraz: od pobliskich Alp Sarentyńskich jako
punktu wyjścia, dolinę Val di Vizze na pierwszym planie, aż po szczyty Dolomitów na horyzoncie.
Dojście do górskiej chaty Furl oraz przejście szlakiem do stacji kolejki linowej Rosskopf - Sasso Cavallo,
Zjazd kolejką do Vipiteno. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 200 m, zejście 200 m.
Schroniska – 2
Dzień 4. ALPY ZILLERTALSKIE
Śniadanie. Przejazd autokarem do Terme di Brennero (1310 m n.p.m.). Podejście leśną drogą do
bacówki Badalm (1601 m n.p.m.) oraz do otwartego gospodarstwa rolnego Malga Zirog (1762 m
n.p.m.). Następnie podejście na granicy lasu do schroniska Rifugio Genziana (1894 m n.p.m.), z
którego panorama otwiera widok na dolinę Val di Fleres, Alpy Stubaital oraz masywną ścianę
wapiennego szczytu Tribulaun. Zejście przez gospodarstwa rolne Malga Litner oraz bacówkę Badalm
do punktu wyjścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 600 m, zejście 600 m.
Schroniska – 2
Dzień 5. CRESTA 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 na przełącz Passo Giovo (2094 m n.p.m.). Spacer
szlakiem na wysokości ok. 2000 m n.p.m., który prowadzi się na zachód od przełączy grzbietem
graniczącym między dolinami Val di Racines i Val Passiria. Szlak przemiennie raz w górę i w dół
prowadzi na przełączkę Rinnersatte (2031 m n.p.m.). Stąd podejście do szczytowym grzbietem,
któremu towarzyszy widok na Dolomity di Brenta, Presanellę oraz Alpy Sztubajskie unoszące się ponad
doliną Val Ridanna. Zejście północnym zboczem góry do schroniska Malga Saxner Hütte (1980 m
n.p.m.). Dalej zejście do bacówki Rinneralm oraz stacji kolejki linowej Racines. Zjazd kolejką do
Racines. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 300 m, zejście 400 m.
Schroniska – 1
Dzień 6. VAL RIDANNA – ALPY SZTUBAJSKIE
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val Ridanna do miejsca Entholz (ok. 1400 m n.p.m.).
Podejście początkowo wzdłuż krótkiego stoku narciarskiego I dalej leśną ścieżką do gospodarstwa
rolnego Innere Wurzelalm (1883 m n.p.m.). Następnie ponad lasem podejście płaskowyżem do zbocza
szczytu, na którym szlak zakosami prowadzi na szczyt Wurzer Alpenspitze, zwany także Zwisl (2167 m
n.p.m.). Rozległy widok na szczyty Alp Sztubajskich ponad doliną Val Ridanna. Zejście szlakiem
podejścia do Entholz. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6-7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 800 m, zejście 800 m.
Schroniska – 0
Dzień 7. VAL DI FLERES – CIME BIANCHE DI TELVES – ALPY SZTUBAJSKIE

Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val di Fleres na parking w Ladurno. Przejazd wyciągiem
krzesełkowym do schroniska Ladurner Hütte (1724 m n.p.m.). Podejście leśną ścieżką do przełomu
zielonego grzbietu Wastenegg (ok. 1900 m n.p.m.), za którym otwiera się rozległa dolina Toffring.
Dojście do jeziorka Lacken (1870 m n p.m.) i dalej przejście trawersem u szczytu doliny. Następnie na
lekkim zboczu przecinając żwirowe potoki, które schodzą z jasnych szczytów Cime Bianche di Telves,
zejście do schroniska Toffring (1686 m n.p.m.) oraz podejście zboczem łąki Plaffenberg do wysokości
1770 m n.p.m. i zejście leśną ścieżką do gospodarstwa rolnego Malga Allrissalm (1534 m n.p.m.).
Przepiękny punkt widokowy na szczyty: Vetta del Tempo (2709 m. n.p.m.), majestatyczny Tribulaun
(3096 m n.p.m.), oraz białe Cima Bianca (3016 m n.p.m.),Cima della Neve (3128 m n.p.m.) i Cime del
Montarso (3246 m n.p.m.). Zejście do osady San Antonio di Fleres (1240 m n.p.m.). Powrót autokarem
do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 700 m.
Schroniska – 1
Dzień 8. PASSO DEL BRENNERO - BREONIE
Śniadanie. Przejazd autokarem do przełęczy Passo del Brennero (1370 m n.p.m.). Stąd wijący się pod
górę szlak przez wiele ostrych zakrętów, prowadzi na szczyt stromego skalistego zbocza i do dolnej
krawędzi łąk Malga Sasso – Sattelam (1747 m n.p.m.). Następnie szlak podejścia prowadzi ponad lsem
na szczyt Monte Sella – Sattelberg (2113 m n.p.m.). Stąd rozciąga się panorama na Stubai, szczyty
Tribulaun, cyklopowe wzniesienia Ruderhofspitze (3474 m n.p.m.) i Habicht (3277 m n.p.m.). Na
wschodzie wyróżniają się długie skaliste grzbiety i wtopione piargi między graniczną górą Spina di Lupo
(Wolfendorn, 2776 m n.p.m.). Znacznie dalej znajdują się Gran Pilastro (Hochfeiler), Punta Bianca
(Hohe Weißzint) i inne szczyty. Zejście do punktu wyjścia szlakiem podejścia. Powrót autokarem do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 750 m, zejście 750 m.
Schroniska – 0
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny w centrum miasta. Jednodaniowy obiad w hotelu. 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, sejfem oraz dostępem Wi-Fi;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe
serwowane do stołu, bufet sałatkowy i deser);








jednodaniowy obiad w dniu wyjazdu;
opiekę pilota;
przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie UNIQUA 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) – 100 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 850 PLN.

Uwagi:





Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego oraz odporności na całodzienny marsz.
Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak, rakiety śnieżne, kijki oraz
latarkę (czołówkę).
Możliwość wynajęcia rakiet śnieżnych na miejscu – 45 EUR.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od Biura
program może ulec zmianie.

