
LODOWA KATEDRA

Alpy Retyckie – Grupa Presanella-Adamello, Val di Sole, Passo del Tonale.

PROGRAM POŁĄCZONY JEST Z PROGRAMEM WCZASOWYM - WCZASY W VAL DI SOLE

PROGRAM DLA GRUPY MAX 25 OSÓB

Termin: 30.06–09.07.2023

Symbol imprezy: WLK 01

Cena: 3 700 PLN

Zaliczka: 1 000 PLN

Val di Sole, miejsce gdzie bez wątpienia słońce świeci przez większość dni w roku. Ta rozległa dolina,
sięgająca po Passo del Tonale, obejmuje także doliny Val di Rabbi i Val di Peio. Za wyjątkową aurę tej
krainy odpowiadają liczne lodowce i masywy górskie, których wysokość przekracza 3500 m n.p.m.
Lodowiec  Lobbia  (5,86  km2)  znajduje  się  na  czele  Val  Genova;  przylega  do  lodowca  Mandrone,
oddzielonego od  niego  skalistym grzbietem szczytów Dosson  i  Lobbia  Alta.  Jest  częścią  lodowca
Adamello, największego we Włoszech o powierzchni prawie 17 km kwadratowych, który określony
jest mianem „Katedry” włoskich lodowców. W schronisku Ai caduti dell'Adamello położonym powyżej
3000 m n.p.m.  na  lodowcu Lobbie  gościł  dwukrotnie  Jan Paweł  II.  Zachęcamy do poznania  tego
miejsca  z  perspektywy  trekkingu  i  ferratowej  wspinaczki.  Codzienne  trasy  poprowadzą  nas  na
rozległe hale, wysokie szczyty, platformy lodowców i w sekretne miejsca leśnych dolin. Noc spędzona
w górach będzie inspiracją dla niezwykłych fotografii, a wieczorna atmosfera w schronisku zawsze
sprzyja wspólnemu biesiadowaniu przy lokalnym, ciepłym napoju.

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1.

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

Dzień 2.

W godzinach południowych przyjazd do uroczej  osady Vermiglio położonej  na wysokości  1261 m
n.p.m. Vermiglio  otoczone jest  z  jednej  strony granitowymi szczytami sięgającymi ponad 3000 m
n.p.m. oraz lodowcami Presena i Presanella, a z drugiej metamorficznymi graniami należącymi do
grupy  Ortles-Cevedale.  Nie  brakuje  sklepików  spożywczych,  sportowych  oraz  pamiątkowych.
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja,
nocleg.

Dzień 3. TREKKING (grupa Ortles-Cevedale - Alta Via Camuna)

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  na  Passo  del  Tonale  (1883  m  n.p.m.).  Wyjazd  wyciągiem
krzesełkowym  do  bacówki  Malga  Valbiolo  (2244  m n.p.m.).  Stąd  podejście na  przełęcz
Contrabbandieri (2681 m n.p.m.), z której widać szczyty grupy Presanella - Adamello na południowym



wschodzie oraz Val di Viso, Ercavallo, Tre Signori na północnym zachodzie. Dalej  szlak w dół prowadzi
do schroniska Bozzi (2476 m n.p.m.), które, położone w Valle di Viso, stanowi jeden z najbardziej
sugestywnych  zakątków Parku  Stelvio.  Ta  trasa  pozwala  odkryć  wspaniałe  krajobrazy  najbardziej
wysuniętej na północ części doliny Camonica  Zejście doliną Valle di Viso szlakiem Alta via Camuna
(Camonica) u stóp tonalitowych szczytów, opadając w kierunku osady Ponte di Legno. Zejście do
miejsca Casa Alpina (1480 m n.p.m.) położonej przy głównej drodze między Passo del Tonale i Ponte
di Legno. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 450 m, zejście 1200 m.

Dzień 4. TREKKING (grupa Presanella)

Śniadanie. Przejazd autokarem do Velon. Stąd podejście leśną ścieżką od Baita Velon (1354 m n.p.m.)
do fortów Pozzi Alti (1884 m n.p.m.) i dalej morenowo-skalnym szlakiem na przełęcz Pozzi Alti (2604
m n.p.m.). Niewielka przełęcz odkrywa widok na lodowiec i szczyt o tej samej nazwie – Presanella.
Następnie  zejście  do  schroniska  Denza  (2298  m  n.p.m.),  położonego  pod  północną  ścianą
najwyższego szczytu regionu Trydent - Presanella (3558 m n.p.m.). Zejście malowniczym  szlakiem ze
schroniska Denza doliną Stavèl do Velon. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja nocleg. 

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1250 m, zejście 1250 m.

Dzień 5. FERRATA SENTIERO DEGLI AUSTRIACI (grupa Ortles-Cevedale)

Śniadanie.  Przejazd autokarem na przełącz  Passo del  Tonale  (1883 m n.p.m.).  Wyjazd wyciągiem
krzesełkowym  do  bacówki  Malga  Valbiolo  (2244  m n.p.m.).  Stąd  podejście  na  przełęcz
Contrabbandieri (2681 m n.p.m.), z której widać szczyty grupy Presanella - Adamello na południowym
wschodzie  oraz Val  di  Viso,  Ercavallo,  Tre Signori  na północnym zachodzie.  Z przełęczy podejście
metamorficzną granią, po której szlak wiedzie na przemian od strony Passo del Tonale i doliny Val di
Peio do szczytu Torrione d’Albiolo (2969 m n.p.m.).  Ze szczytu rozległa panorama sięga szczytów
grupy  Adamello  oraz  grupy  Ortles-Cevedale.  Do  szczytu  Torrione  d’Albiolo  tylko  odcinkami  szlak
doposażony jest w metalowe liny w miejscach eksponowanych. Ze szczytu zejście jest o charakterze
typowej ferraty, z odpowiednią ekspozycją, odcinkami uzbrojonymi w metalowe klamry o średnim
stopniu trudności. Następnie zejście grzbietem który oddziela dolinę Val Strino od Passo del Tonale
do szczytu Monte Tonale Orientale (2694 m n.p.m.) i dalej na Passo Tonale. Powrót autokarem do
hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 800 m, zejście 1100 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa odcinkami średnia.

Dzień 6. TREKKING PO LODOWCU (grupa Adamello-Presanella)

Śniadanie. Pobranie prowiantu. Przejazd autokarem na przełącz Passo del Tonale (1883 m n.p.m.).
Wjazd  kolejką  linową  na  Passo  Paradiso  (2573  m  n.p.m.)  i  dalej  do  stacji  górnej  położonej  na
wysokości 2992 m n.p.m. ponad szczyt lodowca Presena. Rozciąga się stąd widok na lodowce: Lobbia
i  Mandrone  oraz  na  rozległą  dolinę  Val  Genova.  Zejście  szlakiem wśród  granitowych  głazów do
schroniska Rifugio Mandrone Citta di Trento (2449 m n.p.m.). Od schroniska szlak przejście do jeziora
Lago  Mandrone  oraz  przez  teren  polodowcowego  biotopu,  ponad  którym  prowadzi  most  do
kamiennych zboczy aż do moreny. Dalej podejście po głazach z licznymi znakami szlaku, celując do
płaskiego frontu lodowca Vedretta del Mandron (ok. 2600 m n.p.m.). Ukośnie trawersując  lodowiec
podejście do przełęczy  Passo della Lobbia Alta (3015 m n.p.m.), gdzie znajduje się granitowy ołtarz



dedykowany  Janowi  Pawłowi  II.  Następnie  dojście  do  schroniska  Rifugio  Ai  Caduti dell'Adamello
(3040 m n.p.m.). Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 600 m, zejście 550 m. 

Dzień 7. TREKKING PO LODOWCU (grupa Adamello-Presanella)

Śniadanie. Zejście ze schroniska Rifugio Ai Caduti dell'Adamello (3040 m n.p.m.) lodowcem Vedretta
del Mandron do podstawy przedniej moreny (ok. 2600 m n.p.m.). Stąd zejście morenowym szlakiem
do polodowcowego biotopu skąd zaczyna się  podejście  do schroniska  Rifugio  Mandrone Citta di
Trento (2449 m n.p.m.). Następnie podejście do górnej stacji kolejki górskiej położonej na wysokości
2992 m n.p.m. ponad szczyt lodowca Presena. Zjazd kolejką  na Passo Paradiso (2573 m n.p.m.) i dalej
do Passo del Tonale. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 550 m, zejście 600 m. 

Dzień 8. FERRATA BARBA DI FIOR (Peio – Park Narodowy Stelvio)

Śniadanie. Przejazd autokarem do Peio Fonti (1397 m n.p.m.). Podejście drogą (ok.30 min.) w głąb
doliny  Val  Montoz  do  gospodarstwa  Malga  Frattasecca  (1523  m  n.p.m.).  Następnie  podejście
szlakiem szutrowym (ok 20 min.) do podstawy skalnej Fortu z I-wojny Barba di Fior, gdzie zaczyna się
ferrata. Szlak ferraty prowadzi odcinkami pionowymi uposażonymi w serię metalowych klamer oraz
odcinkami poziomymi w trawersach przecinając piętra skalnej wspinaczki. Stopień trudności żelaznej
drogi rośnie wraz z z wysokością i w końcowej części wspinaczki jest on najtrudniejszy. Ferrata kończy
się  u  podnóża  Fortu  na  wysokości  ok.  1600  m  n.p.m.  Następnie  krótkie  przejście  do  pionowej
przepaści z której wzdłuż pionowej ściany zjazd na linie ok. 30 m. do miejsca poprzecznego przejazdu
na tzw. Tyrolce ok. 60 m. Zejście szlakiem do gospodarstwa Malga Frattasecca (1523 m n.p.m.) i dalej
drogą do autokaru. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 250 m., w tym
ferratą 100 m. Stopień trudności ferraty – łatwa odcinkami średnia.

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 oraz dostępem do Wi-Fi;

 1 nocleg w schronisku Ai Caduti dell'Adamello w pokojach wieloosobowych;
 wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe, bufet

sałatkowy i deser);



 wyżywienie w schronisku - ciepła dwudaniowa kolacja, deser oraz śniadanie;
 opiekę pilota;
 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie UNIQUA 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. 25
uczestnikach) – 120 EUR;

 biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 50 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość  ograniczona) –  1 200 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 schronisku obowiązuje własne prześcieradło tzw. wkładka do śpiwora (może być także
jednorazowego użytku).

 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.


