
NAD DOLINĄ ŻYCIA

PROGRAM POŁĄCZONY Z PROGRAMEM FERRATOWYM W SZÓSTEJ GRUPIE DOLOMITÓW

Dolomity Sesto, Comelico i Alpy Karnickie

Termin: 21.07–30.07.2023 

Symbol imprezy: TDZ 01

Cena: 3 600 PLN

Zaliczka: 1 050 PLN

Val Comelico, to dolina otoczona pierścieniem wyjątkowych szczytów: Dolomitów z jednej
strony  i  naprzeciw  po  części  wulkanicznych  grzbietów.  O  wielokulturowym  charakterze
doliny  zdecydowały  przede  wszystkim  położenie  i  warunki  geopolityczne.  Zamknięta  od
północy  Alpami  Karnickimi,  stanowiącymi  granicę  z  Austrią,  od  zachodu  i  południowego
zachodu Dolomitami w przeszłości  połączyła kulturę Słowian, Latynów i Germanów. Ostre
szczyty  Dolomitów  oraz  stożka  wulkanicznego  Col  Quaternà wyrastają  ponad  lasem  i
rozległymi zielonymi łąkami tętniącymi życiem. Potężne ściany Popery, Croda Rossa di Sesto,
czy Tre Cime di  Lavaredo są obrazem niepowtarzalnym, o niezmiernym iloczynie czułości
człowieka na piękno natury. Tutaj,  oprócz licznego wypasu, uprawy i lokalnego rzemiosła,
zachowały się także obowiązujące reguły wspólnoty ziemskiej będącej w 85 procentach pod
kontrolą  nie  gminy,  lecz  rady  wspólnoty  obywatelskiej.  Zapraszamy  na kolejną  przygodę
górską nad doliną tętniącą życiem.

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. TREKKING (grupa Sesto - Croda Sora di Colesei)

Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val Grande do schroniska Italo Lunelli (1568 m
n.p.m.). Podejście szlakiem Alpini Montello, wśród licznych pozostałości z I wojny, do szczytu
Croda Sora di Colesei (2371 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na serię iglastych szczytów



grupy Popera oraz na dolinę Val  Comelico. Zejście do przełączki Forcella Popera (2291 m
n.p.m.) i dalej u podnóża Pala di Popera do Lago di Popera (2142 m n.p.m.). Zejście wzdłuż
strumienia Risena do schroniska Antonio Berti (1950 m n.p.m.)  i  punktu wyjścia.  Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 800 m, zejście 800 m.

Dzień 4. TREKKING (Alpy Karnickie – Nemes - Col Quaternà)

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.) oraz do podstawy krateru Sella Quaternà (2379 m n.p.m.).  Stąd,
szlakiem  o  większym  nachyleniu  podejście  (ok.  30  min.)  na  wierzchołek  wulkanu  Col
Quaternà (2503 m n.p.m.), na którym 13.07.1987 r. był Jan Paweł II. Ze szczytu rozciąga się
widok na Dolomity Popera dominujące nad doliną Val Comelico oraz na odległe lodowce
Taurów. Zejście przez Passo Silvella (2329 m n.p.m.) do rozległej hali, na której położona jest
bacówka  Nemes  (1950  m  n.p.m.).  Zejście  do  Passo  Monte  Croce  Comelico.  Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 900 m, zejście 900 m.

Dzień 5. TREKKING (grupa Monte Piana – Monte Piano)

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.  Dalej  zejście  do  przełączki  Forcella  dei
Castrati (2272 m n.p.m.) i podejście na szczyt Monte Piano (2305 m n.p.m.). Powrót szlakiem
podejścia do schroniska Angelo Bosi i dalej zejście do punktu wyjścia Lago d’Antorno. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 550 m, zejście 550 m.

Dzień 6. TREKKING (grupa Popera)

Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val Grande do schroniska Italo Lunelli (1568 m
n.p.m.). Panoramiczny spacer z widokiem na rozległą dolinę Val grande, jej zielone łąki, chaty
górskie oraz osadę Padola. Po drugiej stronie doliny wznoszą się zielone wzgórza grupy Alpe
Nemes oraz ciemne granie Alp Karnickich i  granicznych szczytów z Austrią. Szlaki wiedzie
przełączkami  między  skalnymi  szczytami  grupy  Popera.  Podejście  leśną  ścieżką  oraz



kamiennymi zakosami do schronu górskiego Bivaco Pavon (2070 m n.p.m.), stąd dalej w górę
między szczytami Rocca dei Bagni i Punta San Leonardo na przełączkę Forcella della Rocca
dei Bagni  (2126 m n.p.m.).  Następnie podejście ponad skalną rozpadliną Valon Sapada u
podnóża szczytu Cima di Padola na kolejną przełączkę Forcella della Rocca da Campo (2279
m n.p.m.). Stąd zejście wąwozem Giao Giauzei do leśnej polany i  Casera Aiarnola (1612 m
n.p.m.), którą stanowi zespół  stajni i domków położonych na płaskowyżu u podnóża grupy
Popera.  Dalej  leśną drogą zejście do centrum Padoli  (1215 m n.p.m.).  Dojście do hotelu.
Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 720 metrów, zejście
1070 metrów.

Dzień 7. TREKKING (grupa Popera - Monte Aiàrnola)

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  na  Passo  San  Antonio  (1476  m  n.p.m.).  Wygodny  szlak
wiedzie przez las na rozległe hale i dalej wśród kosodrzewiny do podstawy skalnych kotłów i
jarów. Podejście skalnym szlakiem, a następnie zakosami w piargowym żlebie na zwieńczony
krzyżem szczyt Ante Monte Aiàrnola (2413 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na Dolomity
Cadore, Monte Brentoni oraz rozległe Lago di Auronzo. Zejście tym samym szlakiem do Passo
San Antonio. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 950 m, zejście 950 m.

Dzień 8. TREKKING (grupa Sesto – Lavaredo – Croda dei Toni – Val Fiscalina)

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  przez  miasto  Auronzo  i  Misurinę  do  schroniska  Auronzo
(2.320 m n.p.m.), położonego u podnóża “symbolu Dolomitów” - Trzy Szczyty Lavaredo. Szlak
wije się u stóp najsłynniejszych i najbardziej spektakularnych szczytów Dolomitów, takich jak
Croda  Rossa,  Croda  dei  Toni,  Tre  Scarperi;  pionowe i  masywne wieże,  które  odstają  od
małych jeziorek Piani i towarzyszą, tworząc koronę absolutnie niezapomnianych szczytów.
Przejście  łatwym  szlakiem  turystycznym  przez  Forcella  Lavaredo  (2.454  m  n.p.m.)  do
schroniska Locatelli (2.405 m n.p.m.). Następnie szlak prowadzi w sąsiedztwie jeziorek Laghi
dei Pian przez płaskowyż Alpe del Pian  na przełączkę Forcella Pian di Cengia (2522 m n.p.m.)
oraz do schroniska Rifugio Pian di Cengia (2528 m n.p.m.). Stąd zejście po skalnym i stromym
terenie do schroniska Rifugio Comici (2224 m n.p.m.)  położonego na skalistej przełęczy u
podnóża  szczytu  Croda  dei  Toni.  Dalej  zejście schodami  i  serpentynami,  pod  skalistymi
ścianami  Cima  Una w  głąb  zielonej  doliny  Val  Fiscalina  Alta  do  schroniska  Rifugio  al
Fondovalle  (1548  m  n.p.m.)  i  dalej  wśród  kosodrzewiny  i  pastwisk  do  parkingu  przy
schronisku Rifugio Piano Fiscalina (1454 m n.p.m.).  Powrót autokarem do hotelu. Kolacja,
nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 350 m, zejście 1100 m.



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;

 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.

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


