NOWE SKALNE OGRODY
Cortina d’Ampezzo, Dolomity Wschodnie.
Program połączony jest z programem CORTINA, JAK DZIEDZINIEC DOLOMITÓW.
Termin: 30.07–08.08.2021
Symbol imprezy: FNO 01
Cena: 3 150 PLN
Zaliczka: 900 PLN

Oplecione siecią żelaznych szlaków zapraszają do poznania magii opisanych w programie ferrat.
Wyrastające ponad Cortiną gigantyczne ściany ostrych turni, w których piękno natury poddaje się
tęsknotom człowieka tworząc zachwycającą scenerię „skalnych ogrodów”. Harmonijne kształty zaklęte
w morskim pochodzeniu i zastygłe w jakże dalekim rzemiośle górotwórczym wzbudzają nieodpartą
chęć do eksploracji. Podróż szlakami między grupą Fanes Tofane di Rozes pozwoli odkryć miejsca
zupełnie dzikie, gdzie wysokie przełączki oraz rozległe doliny izolują się od zgiełku masowej turystyki.
Kulminacyjnym szlakiem ferraty jest przejście między najwyższymi wierzchołkami Tofan. Oba szczyty
łączy najładniejsza trasa graniowa w Dolomitach. Natomiast wysoko ponad doliną Val Travenanzes
wspina się po potężnej ścianie seria prostopadłych klamer wbitych w skałę najstarszej ferraty w
obszarze Cortiny d’Ampezzo. Wiele szlaków prowadzi do miejsc pamięci Wielkiej Wojny, które
odkrywają historię wielkiej logistyki wojennej. Zapraszamy do krainy skalnych ogrodów, które warto
poznać na nowo z perspektywy żalznych dróg.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach popołudniowych przyjazd do San Vito di Cadore (1011 m n.p.m.). Malowniczo położona
osada górska u podnóża majestatycznych szczytów Antelao oraz Sorapis. Centrum miasta jest obficie
wyposażone w sklepiki i bary. San Vito di Cadore położone jest zaledwie 11 km. Od Cortiny d’Ampezzo,
co czyni go doskonałą bazą wypadową w góry. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z
przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. FERRATA MARIA - ANDREA FERRARI (Torrione Ra Bujela)
Śniadanie, Przejazd autokarem do miejsca Chiesetta Degli Alpini (1678 m n.p.m.). Podejście częściowo
drogą leśną oraz szlakiem do schroniska Rifugio Duca D'Aosta (2098 m n.p.m.). Następnie podejście
(ok. 15 min.) do szczytu Ra Bujela, gdzie zaczyna się ferrata. Wspinaczka po skale przez poprzecinane

małymi trawiastymi stopniami prowadzi do pierwszej kładki drewnianej umiejscowionej między
skałami. Dalej droga ferraty wiedzie na przemian skalnymi trawersami i pionowymi wyciągami do
następnego mostu drewnianego. Stąd wąska półka o niestabilnym podłożu wytycza drogę do odkrytej
krawędzi, która w pionowym podejściu doposażona jest w dodatkowe klamry. Ostatecznie szlak ferraty
prowadzi na grań grzbietową oraz szczytu Ra Bujela (2257 m n.p.m.). Zejście krótkim odcinkiem
szlakiem ferraty oraz odcinkami ubezpieczonymi do podstawy szczytu. Następnie dojście do schroniska
Rifugio Duca D'Aosta. Od schroniska zejście do miejsca wyjścia Chiesetta Degli Alpini, szlakiem
podejścia. Powrót autokarem do hoteli. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 580 m, zejście 580 m. (w tym
ferratą 150 m). Stopień trudności ferraty – średnia, łatwa.
Dzień 4. FERRATA FUSETTI (Sass de Stria)
Śniadanie. Przejazd autokarem na przełącz Passo Valparola (2192 m n.p.m.). Rozległa przełącz
położona między szczytami: Lagazuoi, Conturines, Sass de Stria oraz grupą Fanes. Z parkingu koło fortu
wojskowego przejście (ok. 30 min.) na przemian w dół I w górę do południowej ściany Sass de Stria,
gdzie zaczyna się ferrata. Droga wspinaczki prowadzi w pionie o łatwym I średnim stopniu trudności do
półki z drewnianą osłoną skalną. Następnie przejście wzdłuż poziomej linii ferraty do krótkiego odcinka
w kominie, który doposażony jest w metalowe klamry. Dalej ferrata prowadzi do szczytu w pionie po
dobrze urzeźbionej skale, jednakże o trudniejszej skali wspinaczki. Ferrata kończy się na płaskowyżu
mniej więcej w połowie normalnej drogi na szczyt. Podejście wzdłuż okopów wojennych, sztolni oraz
odcinkami po żelaznych I drewnianych drabinach na szczyt Sass de Stria (2477 m n.p.m.). Ze szczytu
można podziwiać wspaniałą panoramę grup górskich: Lagazuoi, Tofany di Rozes, Marmoladę, Setass,
Col di Lana-Monte Sief, Cinque Torri, Averau, Nuvolau, Pelmo, Civettę, Sellę, Conturines. Zejście
normalnym szlakiem na przełącz Passo Valparola. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 400 m, zejście 300 m. (w tym
ferratą 150 m). Stopień trudności ferraty – średnia, odcinkami trudna.
Dzień 5. FERRATA ALBINO – MICHIELLI STROBEL (Punta Fiames)
Śniadanie. Przejazd autokarem do miejsca Fiames (1290 m n.p.m.). Podejście wąską ścieżką pośród
kosodrzewiny do wylotu ogromnego żlebu oraz stromym zboczem piargu (ok.1h.) do ściany, (1650 m
n.p.m.). Dalej łatwa wspinaczka po skałkach prowadzi do miejsca, gdzie zaczyna się ferrata (1740 m
n.p.m.). Ferrata wiedzie wschodnią ścianą góry, sprytnie wykorzystując system półek i tarasów,
przecinających zbocze. Odcinki pionowe oraz wspinaczka w kominach dobezpieczona jest w
dodatkowe pręty metalowe, które ułatwiają podejście niejednokrotnie w towarzystwie dużej
ekspozycji. Ferrata kończy się przed szczytem, skąd łatwa ścieżka w parę minut prowadzi na szczyt
Punta Fiames (2240 m n.p.m.), ze wspaniałą panoramą na Tofany I Cristallo. Zejście do przełączki
Forcella Pomagagnon oraz piarżystym żlebem wzdłuż wąwozu do Gravon del Pomagagnom. Dalej
leśnym szlakiem dojście do miejsca Fiames. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1145 m, zejście 1145 m. (w tym
ferratą 500 m). Stopień trudności ferraty – średnia, odcinkami trudna.

Dzień 6. FERRATA LA SCALA DEL MENIGHEL (Tofane di Rozes)
Śniadanie. Przejazd autokarem na przełęcz Passo Falzarego (2109 m n.p.m.). Wyjazd kolejką linową do
schroniska Rifugio Lagazuoi (2752 m n.p.m.). Bardzo piękna i charakterystyczna wycieczka, która
trawersem prowadzi w środowisku Tofane di Rozes przez majestatyczny krajobraz, w którym często
można zobaczyć wiele dzikich kozic i świstaków. Zejście szlakiem przez przełączkę Forcella Lagazuoi
(2572 m n.p.m.) do przełączki Forcella Travenanzes (2507 m n.p.m.). Następnie przejście między
szczytami grupy Tofan i Fanes w dolinie Val Travenanzes do olbrzymiej pionowej skały, z której spływa
imponujący wodospad. Obok wytyczona jest ferrata, która jak schody do nieba jest unikatem w
Dolomitach. Scala del Meneghel, pierwsza via ferrata w Cortina d'Ampezzo, została zbudowana, aby
pokonać pionową ścianę o długości 150 metrów. Metalowe kołki są mocowane prostopadle do ściany,
dzięki wspinaczka odbywa się bokiem do pionowej skały ze znacznym podkreśleniem ekspozycji.
Następnie podejście szlakiem wzdłuż doliny Val del Masarè do Rifugio Camillo Giussani (2580 m
n.p.m.). Schronisko położone jest na przełączce Forcella Fontananégra u stóp olbrzymich ścian Tofane
di Rozes. Stąd zejście szlakiem przez schronisko Rifugio Angelo Dibona (2083 m n.p.m.) do miejsca
Chiesetta Degli Alpini (1678 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7-8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 650 m, zejście 1250 m. (w tym
ferratą 150 m). Stopień trudności ferraty – średnia, duża ekspozycja.
Dzień 7. FERRATA LAMON – FORMENTON (Tofane di Rozes).
Śniadanie. Przejazd autokarem do Cortiny D'Ampezzo (1.211 m n.p.m.). Wyjazd kolejką linową “Freccia
del Cielo” na szczyt Tofana di Mezzo (3.244 m n.p.m.). Ferrata prowadzi granią pomiędzy najwyższymi
wierzchołkami Tofan di Mezzo i di Dentro (3.237 m n.p.m.). Cała trasa jest ubezpieczona ciągiem liny
stalowej, nawet w miejscach łatwych i bezpiecznych. Zejście prowadzi ferratą Formenton i składa się z
trzech odcinków: grani zejściowej z Tofany di Dentro, stromego żlebu oraz łatwego szlaku
doprowadzającego do stacji pośredniej wyciągu schroniska RaValles (2.470 m n.p.m.). Z Tofany di
Dentro schodzi się początkowo niezbyt stromą, szeroką granią do schronu Baracca degli Alpini (2.922
m n.p.m.). Ostatni odcinek ferraty stanowi łatwe zejście do stacji pośredniej wyciągu Ra Valles (2.470
m n.p.m.). Zjazd kolejką do Cortiny D'Ampezzo. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 600 m, zejście 800 m. (w tym
ferratą 600 m). Stopień trudności ferraty – średnia.
Dzień 8. TREKKING – Monte Piana
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 przez Forcella dei Castrati 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. Zejście szlakiem

podejścia do zbocza Col delle Saline i dalej do jeziora Lago di Misurina (1754 m n.p.m.) Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 580 m.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do malowniczo położonej na wysokości 1211 m n.p.m. Cortiny
d’Ampezzo. Niewielka osada otoczona jest strzelistymi szczytami imponujących Dolomitów. Zachwyca
widokami i elegancją starówki, której główna ulica Corso Italia jest aleją spacerową wśród sklepików i
barów. Czas wolny. Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:
 7 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką i telewizorem;
 wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser);
 opiekę pilota;
 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie MULTITRAVEL + SWR (patrz tabela obok);
 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;
 biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 40 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego – 800 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.
 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od Biura
program może ulec zmianie.

