SEKRET LODOWCA HOCHJOCH
Alpy Retyckie - Val Senales, Alpy Ötztalskie
Program połączony jest z programem ALPEJSKA PERŁA - WCZASY W VAL SENALES
Termin: 02.07–11.07.2021
Symbol imprezy: WSH 01
Cena: 3 250 PLN
Zaliczka: 950 PLN
Dzika i malownicza dolina Val Senales rozciąga się od sadów jabłkowych wokół zamku Juval na
jednym końcu aż po potężny lodowiec na drugim końcu. Jest to najmniej zaludniona dolina w Tyrolu
Południowym oferująca przede wszystkim ciszę, naturę i wyjątkowe tereny wędrówkowe pośród
krajobrazów Texelgruppe. Na szczycie Tisenjoch znaleziono szczątki Ötzi – człowieka z Similaun,
najsłynniejszej na świecie mumii zamrożonej w lodowcu przez 5300 lat. W głębi doliny na wysokości
powyżej 2000 m n.p.m. położona jest turystyczna osada Maso Corto, nad którą dominuje Croda delle
Cornacchie. Szczyt zwieńczony jest najwyżej położonym w Europie hotelem Hotel Glacier Grawand
(3212 m n.p.m.). Programowy trekking w wysokich górach przewiduje szlak po lodowcu w rakach,
lecz nie zabraknie w kolejnych dniach marszu wśród alpejskich łąk, jezior i historycznych bacówek, w
których do dzisiaj wyrabia się znakomity ser. Dla urozmaicenia atrakcji nie zabraknie ferrat o
umiarkowanym stopniu trudności. Zapraszamy do górskiej przygody oraz aktywnego wypoczynku w
scenerii sekretnych grzbietów lodowca Hochjoch.

PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd do Masso Corto (2011 m n.p.m.), malowniczej górskiej wioski,
położonej w dolinie Val Senales (Schenalstal) – niedaleko granicy austriackiej, w rejonie Ötztaler
Alpen. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu.
Kolacja, nocleg.
Dzień 3. TREKKING (FORCELLA DEL SANTO – BILDSTÖCKLJOCH)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Podejście wzdłuż potoku górskiego Rio Fossalunga do płaskowyżu Alpe di
Lauzan (ok. 2330 m n.p.m.). Dalej w otoczeniu rozległej doliny Valle Fossalunga na przełączkę Forcella
del Santo - Bildstöckljoch (3097 m n.p.m.). Miejsce otoczone lodowcami Val Senales i Val Mazia.
Widać stąd szczyty: Punta Saldura (3433 m n.p.m.), Punta di Oberettes (3459 m n.p.m.) oraz odległą
grupę Ortles-Cevedale. Zejście doliną Valle Fossalunga i wzdłuż Rio Sanales do Masso Corto (2011 m
n.p.m.). Dojście do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1200 m, zejście 1200 m.
Dzień 4. TREKKING (DOLINA OBERBERGTAL – LODOWCE HOCHOJOCH)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Strome podejście leśnym szlakiem w dolinie Oberbergtal do rozległego
płaskowyżu Rotkofel (ok. 2500 m n.p.m.). Dalej szlak wiedzie wśród morenowych rozpadlin skalnych
w towarzystwie strumieni wody spływających z okolicznych szczytów; Croda Bruna i Croda Grigna.
Następnie podejście zakosami do skalnego zbocza poniżej szczytu Frane, po którym szlak prowadzi
do schroniska Bella Vista (2842 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na lodowce Hochjoch Ferner oraz
szczyty: Grawand (3251 m n.p.m.) i Finelkpof (3418 m n.p.m.). Zejście do Maso Corto i hotelu
szlakiem podejścia. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 850 m, zejście 850 m.
Dzień 5. TREKKING PO LODOWCU (HAUSLABJOCH 3283 m n.p.m. i GIOGO DI TISA – TISENJOCH)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Wjazd kolejką linową do schroniska Grawand (3212 m n.p.m.). Zejście
wzdłuż letnich stoków narciarskich do podstawy lodowca Vedretta del Giogo Alto Hochjoch Ferner
(2800 m n.p.m.). Podejście lodowcem u podstawy szczytów Croda Nera (3354 m n.p.m.) i Punta
Finale (3514 m n.p.m.) do Kreuzferner fino all’Hauslabjoch (3283 m n.p.m.). Stąd zejście do miejsca
Giogo di Tisa (3210 m n.p.m.), gdzie 19 września 1991 roku znaleziono mumię człowieka z epoki
żelaza – Ötzi. Krótkie podejście do schroniska Rifugio Similaun (3017 m n.p.m.). Zejście doliną Val di
Tisa do jeziora Lago di Vernago (1700 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 9 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 1600 m.
Dzień 6.
Opcja 1. TREKKING (VAL SENALES – VERNAGO – BERGL ALM)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Przejście łąkami górskimi Köfelhöfe na wysokości ok. 1950 m n.p.m. oraz
podejście zboczem lasu do gospodarstwa rolnego Finailhof (1988 m n.p.m.), które pochodzi z XI
wieku i jest jedną z najstarszych farm w Val Senales. Miejsce wyjątkowo urocze położone ponad
jeziorem Lago di Vernago słynące z własnej produkcji serów i jogurtów. Zejście do jeziora Lago di
Vernago 1780 m n.p.m. Przejście linowym mostem wiszącym nad potokiem Rio di Finale. Stąd
podejście leśnym szlakiem do rozległej hali, na której znajduje się górska chata Malga Bergl (2214 m
n.p.m.). Malga położona jest na otwartej łące w sąsiedztwie małego jeziorka. Rozciąga się stąd widok
na jezioro Lago di Vernago i dolinę Val Senales. Doskonała kuchnia tyrolska i przysmaki są
dodatkowym atutem malgi. Następnie zejście doliną Val di Lagaun z charakterystycznym
szwajcarskim lasem sosnowym do Maso Corto i hotelu (2011 m n.p.m.). Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 550 m, zejście 550 m.
Opcja 2. FERRATA HOACHWOOL (grupa Tessa - Monte Sole) – dodatkowo płatna.
Śniadanie. Przejazd autokarem na parking przy stacji kolejki linowej Unterstell (550 m n.p.m.) w
okolicy Naturno, które stanowi bramę doliny Val Senales. W parę minut szlak prowadzi do ferraty.
Łatwy początek ferraty wytyczony jest trawersem nad potokiem Schnalsbach. Dalej ścieżką dochodzi
się do pionowej i gładkiej ściany ferraty, która w najtrudniejszych odcinkach wyposażona jest w

metalowe klamry. Następnie ubezpieczonym leśnym szlakiem podejście do pierwszego mostu
tybetańskiego i dalej odcinkami ferraty w pionie i poziomie do drugiego mostu zawieszonego nad
głębokim jarem. Wyjście na starą nieczynną drogę (620 m n.p.m.) skąd zaczyna się najtrudniejsza i
najdłuższa część pionowej wspinaczki. Krótkie odcinki trawersów skalnych podparte są drewnianymi
korytami dawnego kanału irygacyjnego doliny. W części szczytowej ferraty wertykalne pasaże skalne
wymagają użycia siły ramion. Ferrata kończy się na wysokości 1120 m n.p.m. skąd leśny szlak
prowadzi w dół do punktu wyjścia.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Przewyższenie szlaku 600 m, w tym ferraty 550 m. Stopień trudności
ferraty – średnia, trudna, odcinkami bardzo trudna.
Dzień 7. TREKKING (CIMA DEL DOSSO - NOCK SPITZE)
Śniadanie. Przejazd autokarem nad jezioro Lago di Vernago (1700 m n.p.m.). Przejście po zaporze
jeziora i podejście iglastym lasem do podstawy grzbietu Waldringer Alp (2300 m n.p.m.). Dalej

ponad lasem podejście grzbietem na szczyt Cima del Dosso (2719 m n.p.m.). Panoramiczny
szczyt dominuje nad doliną Val Senales oraz Lago di Vernago. Widać stąd lodowce szczytów Pala
Bianca, Punta Finale i Similaun. Zejście w głąb doliny

Val di Mastaun, gdzie znajduje się

schronisko Mastaunalm (1820 m n.p.m.). Następnie wzdłuż potoku Rio di Mastaun zejście do
osady Madonna di Sanales (1480 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1020 m, zejście 1240 m.
Dzień 8. FERRATA HEINI HOLZER (grupa Alpy Sarntalskie - Picco Ivigna)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Val di Nova w okolicy Merano. Wyjazd kolejką linową do stacji
Merano 2000 położonej na wysokości 1900 m n.p.m. Początkowo szutrową drogą i następnie
ubezpieczonym szlakiem podejście do drewnianego balkonu, gdzie zaczyna się właściwa ferrata.
Droga prowadzi po granitowej ścianie, na której nie brakuje metalowych klamer. Pionowa
wspinaczka przedzielona jest zielonymi tarasami z odcinkami łatwych podejść ubezpieczonego szlaku.
Ferrata kończy się na wysokości 2480 m n.p.m., skąd ścieżką w ok. 5 min. dochodzi się do szczytu
Piccolo Picco Ivigna (2552 m n.p.m.). Dalej ubezpieczony szlak w skale prowadzi w ok. 10min. Na
szczyt Picco Ivigna (2581 m n.p.m.). Ze szczytu rozciąga się widok na Alpy Zillertalu, Venosty, Grupy
Ortles-Cevedale, Grupy Tessa oraz Dolomity. Zejście ubezpieczonym szlakiem do Piccolo Ivigna i dalej
szlakiem do schroniska Kuhleiten (2362 m n.p.m.). Następnie zejście do stacji Merano 2000 i zjazd
kolejką na parking. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5-6 godz. Przewyższenie szlaku 700 m, w tym ferraty 550 m. Stopień
trudności ferraty – 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:










7 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka do włosów),
telewizorem, telefonem i sejfem;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (bufet pierwszych,
drugich dań oraz warzyw do wyboru, deser. Napoje w bufecie: piwo, wino, woda);
korzystanie z hotelowego basenu krytego;
opiekę pilota;

przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie 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) – 95 EUR;
dodatkowa opłata na miejscu za przewodnika górskiego dotycząca ferratowej opcji 2.
FERRATA HOACHWOOL (grupa Tessa - Monte Sole) (min. 15 uczestników) – 18 EUR;
biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 45 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 950 PLN.

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, uprząż biodrową z
kompletem ferratowym, kask ochronny na głowę, raki.
W hotelowym basenie wymagany jest czepek.

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

