
W OBLICZU ORTLERA

Alpy Retyckie  - grupa Ortles-Cevedale 

Termin: 07.07–16.07.2023

Symbol imprezy: WWO 01

Cena: 3 700 PLN

Zaliczka: 1 000 PLN

Dolina  Soldy,  to  ostatni  zielony
bastion zamykający się na przyczółku
największej  platformy  lodowców  w
Górnej Adydze (Tyrolu Południowym).
Wędrując   morenowymi  szlakami,
obcować  będziemy  z  geologiczną
historią lodowych fenomenów. Prawie
każdego  dnia  przekraczając  3000  m
n.p.m.  poczuć  można  wysokogórski
charakter  grupy  Ortles-Cevedale.
Natomiast  jeden  dzień

zarezerwowany jest na przejście w rakach lodowcem Solda aż po szczyt Cima Solda 3376 m n.p.m., z
którego  widok  otwiera  rozległe  oblicze  lodowej  platformy  urozmaiconej  licznymi  serakami.
Absurdalna wojna zabiła w tej części Alp 60 000 istnień ludzkich, a na 100-kilometrowym odcinku
pasa  granicznego  gór  Ortles-Cevedale,  ból  i  cierpienie  przykryły  milczeniem  lodowe  ołtarze.
Zapraszamy do poznania grupy górskiej Ortels-Cevedale w Alpach Retyckich.

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1.

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

Dzień 2.

W  godzinach  południowych  przyjazd  do  Soldy  (1900  m  n.p.m.),  malowniczej  górskiej  wioski,
położonej  na  terenie  Parku Narodowego Stelvio  i  zamykającej  wysoką dolinę  Valle  di  Solda.  Nad
doliną dominuje jeden z najwyższych szczytów Alp Wschodnich – Ortles (3905 m n.p.m.). W Soldzie
znajduje  się  jedno  z  pięciu  muzeów  o  tematyce  górskiej,  założone  przez  Reinholda  Messnera  i
poświęcone  lodowcom.  Zakwaterowanie  w  hotelu  i  czas  wolny.  Spotkanie  z  przewodnikiem  i
prezentacja programu. Kolacja, nocleg. 

Dzień 3. TREKKING - Rifugio Julius Payer – 3 029 m n.p.m. 



Śniadanie.  Wyjście  z  hotelu.  Wjazd  wyciągiem krzesełkowym do  schroniska  K2  (2330  m n.p.m.).
Podejście szlakiem, biegnącym początkowo na granicy lasu, a następnie trawersującym morenę do
schroniska Tabaretta (2556 m n.p.m.). Podejście do przełączki Forcella dell’Orso (2871 m n.p.m.), z
której  otwiera  się  widok  na  północną  ścianę  szczytu  Ortles  (3905  m  n.p.m.).  Podejście  skalnym
grzbietem do schroniska Payer (3029 m n.p.m.). Schronisko poświęcone jest pierwszemu zdobywcy
szczytu Monte Adamello i  jednemu z pierwszych eksploratorów grupy Ortles-Cevedale. Julius von
Payer  – kartograf  z  Bohemii,  jako  pierwszy  wykreślił  mapę  topograficzną  tego  obszaru. Zejście
szlakiem podejścia do schroniska Tabaretta i dalej powrót do schroniska K2 i zjazd wyciągiem. Dojście
do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 830 m, zejście 830 m.

Dzień 4. TREKKING - Passo di Rosim – 3 288 m n.p.m.

Śniadanie.  Wyjście  z  hotelu.  Wjazd  wyciągiem krzesełkowym na  Pulpito  Kanzel  (2348  m n.p.m.).
Podejście zielonym płaskowyżem Piano di Rosim do wysokości ok. 2440 m n.p.m. Po przejściu przez
równinę ścieżka staje się bardziej stroma i wznosi się w morenowym środowisku, do wysokości około
2900  m  n.p.m.,  gdzie  zaczyna  się  lodowiec  Ghiacciao  del  Rosim.  Dalej  szlak  prowadzi  stromym
zboczem ponad lodowcem omijając teren seraków aż do przełączy Passo di Rosim (3288 m n.p.m.),
dzielącej szczyty: Punta dello Scudo (3464 m n.p.m.) i Cima Vertana (3545 m n.p.m.). Rozciąga się stąd
widok na północne ściany szczytów Gran Zebru i Ortles oraz dolinę Soldy. Zejście do płaskowyżu Piano
di Rosim i dalej doliną Val di Rosim wzdłuż potoku Rosimbach do hotelu. Kolacja, nocleg. Powrót do
wyciągu krzesełkowego szlakiem podejścia, zjazd do Soldy i powrót do hotelu

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 940 m, zejście 1350 m. 

Dzień 5. TREKKING - Piz Minschuns – 2 934 m n.p.m.

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  do  Trafoi  (1570  m  n.p.m.).  Przejazd  wyciągiem  krzesełkowym  do
schroniska Rifugio Forcola (2153 m n.p.m.). Stąd podejście szlakiem wzdłuż doliny Scholmental do
przełączy  Passo  di  Vallazza  (2742  m  n.p.m.),  a  następnie  szczytowym  grzbietem  do  wierzchołka
szczytu Piz Minschuns (29344 m n.p.m.). Widać stąd Grupę Berniny, Ortles oraz szczyty Szwajcarii i
Austrii.  Powrót  do  punktu  wyjścia  szlakiem  podejścia.  Zjazd  wyciągiem  krzesełkowym  do  Trafoi.
Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg. 

Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 800 m, zejście 800 m. 

Dzień 6. TREKKING - Cima Solda – 3 376 m n.p.m. PODEJŚCIE W RAKACH LODOWCEM SOLDA.

Śniadanie.  Wyjście  z  hotelu.  Wjazd kolejką linową do schroniska  Rifugio  Città di  Milano (2581 m
n.p.m.). Podejście w rakach lodowcem Solda, a następnie skalnym grzbietem do szczytu Cima Solda
(3376 m n.p.m.).  Rozciąga  się  z  niego  widok na  dolinę  Val  Martello  oraz szczyty  Cima Venezia  i
Gioveretto. Zejście grzbietem, graniczącym z lodowcem Lunga, do schroniska Gianni Casati (3269 m
n.p.m.), które w latach 70. minionego stulecia służyło letnim sportom narciarskim. Zejście lodowcem
Solda do schroniska Città di Milano (2581 m n.p.m.). Zjazd kolejką linową do Soldy. Dojście do hotelu.
Kolacja, nocleg. 

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 950 m, zejście 950 m.



Dzień 7. TREKKING - Dossobello di Dentro – 3 128 m n.p.m.

Śniadanie. Wyjście z hotelu. Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Pulpito (2348 m n.p.m.). Wygodny
szlak ponad lasem przecina rozległą dolinę Valle di Zai prowadząc między pastwiskami oraz zakosami
skalnymi do schroniska Alfredo Serristori (2721 m n.p.m.). W okolicy schroniska na wysokiej hali Piani
della Crodetta znajdują się małe jeziorka polodowcowe, położone u podnóża schodzących lodowców
Zai. Dalej podejście morenową ścieżką,  która przecina zbocze kilkoma serpentynami i prowadzi do
skalnego odcinka szlaku. Węższe i eksponowane fragmenty  podejścia ubezpieczone są metalowymi
poręczówkami. Szlak prowadzi do skalnego grzbietu i dalej na szczyt Dossobello di Dentro (3128 m
n.p.m.). Widać stąd najważniejsze szczyty nad Doliną Soldy: Ortles (3905 m n.p.m.), Il Gran Zebru
(3859 m n.p.m.), Monte Cevedale (3769 m n.p.m.),  L’Angelo Grande (3520 m n.p.m.), Cima Vertana
(3545 m n.p.m.). Zejście panoramicznym i wygodnym szlakiem do gospodarstwa rolnego Malga dei
Vitelli (2248 m n.p.m.) i dalej lasem do Soldy. Dojście do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 780 m, zejście 1230 m.

Dzień 8. TREKKING - Passo Mandriccio 3 128 m n.p.m.

Śniadanie. Wyjście z hotelu. Wjazd kolejką gondolową do schroniska Citta di Milano (2581 m n.p.m.),
Podejście  szlakiem  na  przełęcz  Passo  Mandriccio  (3128  m  n.p.m.).  Zejście  malowniczą  doliną
Mandriccio do schroniska Nino Corsi (2265 m n.p.m.) oraz częścią doliny Martello do jeziora Lago di
Gioveretto (2000 m n.p.m.). Powrót autokarem doliną Val Martello do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 550 m, zejście 1130 m.

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:

 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);

 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.  40
uczestnikach) – 120 EUR;

 biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 70 EUR;

 dopłaty do pokoju 1-osobowego  (ilość ograniczona) – 1 200 PLN. 

Uwagi:

 Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego, odporności na całodzienny marsz.

 Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak, uprząż biodrową, raki.

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


