MAJA - OD MORZA DO WNĘTRZA GÓR
Majella – Adriatyk, Manopello, Lanciano
Termin: 10.06–19.06.2022
Symbol imprezy: KMG 01
Cena: 3 320 PLN
Zaliczka: 950 PLN

W tej części Abruzzo, między miastami Francavilla i Ortona, wybrzeże Morza Adriatyckiego jest niskie
i piaszczyste, a plaże szerokie z drobnym piaskiem. Południowe wybrzeże między Ortoną a Vasto jest
skaliste i poszarpane, z szeregiem klifów, małych i większych zatoczek. Na tym obszarze znajduje się
fascynujące wybrzeże Trabocchi o długości 40 km. Trabocchi to starożytne drewniane maszyny
rybackie zawieszone nad morzem, nazywane przez słynnego włoskiego poetę Gabriele D'Annunzio
„kolosalnymi pająkami”. Z plaż w krótkim czasie można przenieść się w głąb górskiej Majelli oraz na
grzbiet jej szczytów. Nieprzerwana obecność człowieka, potwierdzona przez prehistoryczne ślady
pochodzące z okresu paleolitu, nadaje temu parkowi jego unikalną tożsamość–zarówno zachowuje
przyrodę, jak i przechowuje ludzkie tradycje, jak pokazują to napisy pasterzy i bandytów oraz
obecność chałup budowanych bez zaprawy - „Tholos”. Nie można powiedzieć, że naprawdę widziałeś
Majellę bez doświadczenia najbardziej charakterystycznego aspektu jego kultury i środowiska: jej
pustelni. Ich górzyste położenie pozwala ludziom pojednać się z ich wewnętrznym światem. Liczne
miejsca kultu, malownicze osady i warowne zamki, ujawniają urok Majelli, która zawsze była
uważana za świętą górę. Położenie geograficzne, wysokość nad poziomem morza i zmienny klimat
sprawiają, że góra ta jest wyjątkowa i należy do najbardziej zróżnicowanych biologicznie miejsc w
Europie. Zamieszkana przez wilki, niedźwiedzie, wydry, sarny europejskie i jelenie szlachetne, jest
również miejscem występowania chronionych gatunków ptaków, takich jak puchacz zwyczajny i sokół
wędrowny. Majestat wapiennych skał w głębi kanionów rozciąga się w istnym bezmiarze sekretnej
natury, gdzie w wąskich żlebach koryt rzecznych spływa wieloma spiętrzeniami krystaliczna woda.
Zapraszamy na spektakularną przygodę, która odkryje oblicze Abruzzo od wybrzeża, w sekretne
wnętrze świętej góry – Majella.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu położonego w Pescarze na wybrzeżu Adriatyku w
regionie Abruzja. Zakwaterowanie i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu.
Kolacja, nocleg.
Dzień 3. BLOCKHAUS – TAVOLA DEI BRIGANTI
Śniadanie. Przejazd autokarem przez przełęcz Passo Lanciano w głąb Parku Narodowego Majella do
schroniska Rifugio Bruno Pomilio (1888 m n.p.m.), które stanowi parking z widokiem na Morze

Adriatyckie. Stąd podejście szlakiem po rozległej hali górskiej do miejsca Blockhaus (2068 m n.p.m.).
Nazwa pozostałych ruin pochodzi od garnizonu austriackich najemników, którzy sprawowali kontrolę
nad tym terenem po zjednoczeniu Włoch. Następnie podejście na skalny szczyt Tavola dei Briganti
(2180 m n.p.m.). Panoramiczny szlak w całości otwiera widok na najważniejsze szczyty grupy Majella
oraz amfiteatr rozległych dolin Orfento i Pennapiedimonte. Zejście do schroniska Rifugio Bruno
Pomilio (1888 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 350 m, zejście 350 m. Długość
szlaku 9 km.
Dzień 4. DOLINA HERMITÓW NA SZLAKU CELESTYNA V
Śniadanie. Przejazd autokarem do wioski Decontra (810 m n.p.m.) położonej nad doliną Valle
Giumentina. Stąd krótkie podejście polną drogą na rozległy płaskowyż, z którego rozciąga się widok
na szczyty Majelli oraz odległą grupę Gran Sasso. Szlak prowadzi wśród terenów rolniczych, pastwisk i
łąk. Zejście lasem jodłowym w głąb doliny Valle Giumentina, gdzie ponad żlebem strumienia Capo la
Vena unoszą się piaskowe skały. Podejście kamiennymi schodami wykutymi w skale do opuszczonego
sanktuarium San Bartolomeo (652 m n.p.m.). Samotnia sekretnie umieszczona jest w uciosach
skalnych, której dachem jest naturalny okap skalny. Pustelnia pochodzi z XI wieku, a w XIII gościła
przez blisko 9 lat w Piotra z Morrone, przyszłego Papieża Celestyna V. Następnie podejście na szlak
płaskowyżu, który prowadzi do kamiennej osady Tholos. Szałasy budowane na planie koła lub
zbliżonym do koła, przykryte pozornym sklepieniem kopułowym. Dalej przejście doliną Valle
Giumentina do osady Decontra. Przejazd autokarem do pobliskiej osady San Tommaso, gdzie
znajduje się romańsko-gotycki kościół oraz opuszczona fara San Tommaso Becket. Powrót autokarem
do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 250 m. Długość
szlaku 8 km.
Dzień 5. WYBRZEŻE TRABOCCHI
Śniadanie. Przejazd autokarem do kompleksu klasztornego położonego na wybrzeżu Adriatyku
Abbazia di San Giovanni in Venere, w okolicy miasta Fossacesia. Benedyktyński klasztor został
zbudowany w dawnym ośrodku kultu bogini Wenus prawdopodobnie w VI wieku, a obecny kompleks
zabudowań sięga wieku XII . Zwiedzanie wnętrz opactwa. Następnie przejście wzdłuż wybrzeża Morza
Adriatyckiego częściowo plażą oraz szlakiem dawnej kolei. Cechą charakterystyczna wybrzeża są
Trabocchi, to olbrzymie drewniane platformy uposażone w system sieci, które budowane były od XV
w. na środku morza. Dla miejscowych rybaków były metodą obfitych połowów. Dzisiaj część
Trabocchi, to doskonale restauracje oferujące owoce morza i ryby. Dojście do Ortony. Ortona to
dumnie położone miasteczko słynące z pięknego wybrzeża, ogromnych ruin zamku Aragonów oraz
relikwii Św. Tomasza Apostoła, który jest patronem miasta. Czas wolny. Powrót autokarem do hotelu.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Długość szlaku 18 km.
Dzień 6. KANION ŚWIĘTEGO DUCHA – WSCHODNIA MAJELLA

Śniadanie. Przejazd autokarem do miasteczka Fara San Martino (400 m n.p.m.), światowej stolicy
makaronu. Urocze miasteczko położone jest u stóp wschodniej Majelli. Szlak od źródeł rzeki Verde
prowadzi w głąb wąwozu San Martino in Valle, który stanowi część kanionu Świętego Ducha. Wysokie
ściany są tak blisko, że rozkładając ramiona można sięgnąć przeciwległych skał. Piarżysta ścieżka
prowadzi do rozwidlenia, gdzie położone jest opactwo San Martino (450 m n.p.m.), a właściwie
pozostałości starożytnego klasztoru benedyktyńskiego, który od niedawna wydobywany jest na
światło dzienne. Dalej wśród imponujących skał szlak wiedzie w głąb doliny Valle di Santo Spirito, aż
do miejsca źródła wody Fonte delle Vatarelle (850 m n.p.m.). Powrót do Fara San Martino szlakiem
podejścia. Przejazd autokarem do Lanciano – zwiedzanie miejsca, w którym w VIII wieku miał miejsce
pierwszy potwierdzony przez Kościół katolicki cud eucharystyczny. W tutejszym sanktuarium
przechowywane są relikwie, uważane za relikwie ciała i krwi Chrystusa. Powrót autokarem do hotelu.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 450 m, zejście 450 m. Długość
szlaku 9 km.
Dzień 7. DOLINA ORFENTO
Śniadanie. Przejazd autokarem do Caramanico Terme (650 m n.p.m.). Małe i zadbane Caramanico, z
relaksującą atmosferą górskiego ośrodka, jest główną osadą termalną w regionie. Urocza trasa
prowadzi do wnętrza ziemi doliny Orfento, która rozciąga się od stromych pn.-zach. zboczy masywu
Monte Amaro do Caramanico Terme. Jest to wspaniałe, dzikie, odosobnione i gęsto zalesione
miejsce, które osłaniają wokół potężne szaroróżowe turnie. W dnie doliny płynie rzeka Orfento z
licznymi wodospadami. Szlak wiedzie najpierw w górę, przez łąki otaczające wąwóz, a następnie w
dół w głąb doliny do mostu Ponte Vallone. W dole rzeki i najwęższej części wąwozu szlak wiedzie z
jednego jej brzegu na drugi po solidnych kładkach. Ściany zbliżają się, tworząc imponujące,
przewieszone urwiska. Istna perełka Abruzji! Dojście do Caramanico Terme. Czas wolny. Przejazd
autokarem do Manoppello, gdzie w Sanktuarium Volto Santo znajduje się relikwia „Świętego
Oblicza”. Uwieczniony na tkaninie wizerunek Jezusa Chrystusa uważany jest za oryginał chusty Św.
Weroniki. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3,5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 200 m, zejście 170 m.
Długość szlaku 5 km.

Dzień 8. EREMO DI SANT'ONOFRIO AL MORRONE - BADIA DI SANTO SPIRITO - SULMONA
Śniadanie. Przejazd autokarem do miejsca Fonte d’Amore w okolicy Sulmony (380 m n.p.m.).
Podejście szutrową drogą w kierunku Monte Morrone do ruin antycznego sanktuarium Ercole Curino,
to także miejsce niegdyś uznawane za willę Owidiusza (500 m n.p.m.). Stąd dalej szlakiem podejście
do pustelni Eremo Di Sant’Onforio al Morone (620 m n.p.m.). Scenograficznie położona pustelnia w
Conca Peligna otwiera panoramę na gór oraz położoną nieopodal Sulmonę. Odbył się tutaj niegdyś
konsystorz komunikujący o wyborze Pietro Angelieri na papieża Celestyna V. Zejście szlakiem oraz
drogą do potężnego klasztoru Celestynów Badia di Santo Spirito al. Morrone. Następnie czas wolny w
Sulmonie, mieście słynącym z confetti, czyli migdałów pokrytych cukrem i rozdawanych rodzinie i
znajomym podczas wesel oraz innych specjalnych okazji. Słodycze można jeść lub użyć jako dekoracji.

Lokalni cukiernicy rozwinęli sztukę tworzenia konfetti w różnych kolorach i kształtach. Sulmona jest
także miejscem narodzin Owidiusza. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 2 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 250 m. Długość
szlaku 5 km.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:









7 noclegów w hotelu *** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką, telewizorem i telefonem;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe, bufet
sałatkowy i deser);
opiekę pilota;
przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie MULTITRAVEL;
opłatę pobytową;
opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
podatek VAT.

Cena nie zawiera:




obowiązkowej opłaty na miejscu za przewodnika (6 dni na szlaku przy min. 40 uczestnikach) –
80 EUR;
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 10 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 900 PLN.

Uwagi:




Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.
Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na kilkugodzinny marsz.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.

