SPOTKANIE NA SZCZYTACH
Alpy Pennińskie - Monte Rosa - Punta Giordani 4046 m n.p.m. I Punta Felik 4093 m n.p.m.
Termin: 01.07–10.07.2022
Symbol imprezy: WSS 01
Cena: 3 500 PLN
Zaliczka: 1 000 PLN
Monte Rosa jest najpotężniejszym masywem Alp. Przygoda, podczas której zmierzymy się z próbą
pokonania naturalnych procesów i problemów występujących powyżej 4.000 metrów nad poziomem
morza. Spotkanie na dwóch z wielu czterotysięczników lodowej góry (bo tak należałoby interpretować
nazwę Monte Rosa), to bez wątpienia najważniejsze szczyty programu. Natomiast liczą się także inne dni
trekkingu, które prowadzą na szczyty położone powyżej trzech tysięcy metrów. Ich cel, to przygotowanie
organizmu do przekroczenia magicznej cyfry… A na koniec? To co lubimy – dzień ferraty. Ambitnej drogi
wspinaczkowej na skale, o jakże odmiennej morfologii od tej w Dolomitach i mającej bez wątpienia wpływ
na skalę trudności. Jednakże nie tylko białe szczyty będą wzbudzały zachwyt. Środowisko doliny Val
Gressoney - Valle del Lys, to także oszałamiające barwy łąk, słodki aromat owoców leśnych, czy dreszcz
przenikający stopy zanurzone w rześkiej wodzie strumienia Lys. Małe osady Walserów swą architekturą
podkreślają odmienność kulturową od reszty Włoch.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
Przyjazd w godzinach popołudniowych do małej osady Gressoney-La-Trinité (1635 m n.p.m.), która liczy ok.
300 mieszkańców. Miejsce położone u podnóża Monte Rosa, które zamyka przepiękną doliną Valle del Lys
(znaną również jako Dolina Gressoney). Gressoney-La-Trinité należy do Walser Mountain Community Alta
Valle del Lys. Zakwaterowanie w hotelu. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja,
nocleg.
Dzień 3.
Śniadanie. Przejazd autokarem do pobliskiego Staffal (1850 m n.p.m.). Wyjazd kolejką górską w okolice
schroniska Gabiet (2.345 m n.p.m.). Przejście wygodnym szlakiem wzdłuż wysokiej doliny Straling ponad
jeziorem Gabiet do przełęczy Passo di Zube (2.871 m n.p.m.). Dalej skalnym szlakiem po metamorficznym
grzbiecie, który zawieszony jest między dolinami Val di Gressoney i Val Sesia wejście na szczyt Corno Rosso
da Orsia (3.023 m n.p.m.). Szczyt jest punktem panoramicznym z widokiem na Monte Rosa. Zejście tym
samym szlakiem oraz zjazd kolejką do Staffal. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 700 m, zejście 700 m.
Dzień 4. TREKKING PO LODOWCU (Punta Giordani)
Śniadanie. Przejazd autokarem do pobliskiego Staffal (1850 m n.p.m.). Wyjazd kolejką górską do szczytu
Punta Indren (3.260 m n.p.m.). Krótkie przejście szlakiem do do lodowca Indren i dalej dosyć strome
podejście lodowcem w kierunku Punta Giordani. Dopiero w ostatnich metrach przed końcem podejscia,
skalny wierzchołek wymaga łatwej wspinaczki na szczyt (4046 m n.p.m.), który zwieńczony jest małą statuą

Matki Boskiej. Zejście do Punta Indren (3.260 m n.p.m.). szlakiem podejścia. Zjazd kolejką do Staffal (1850
m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 790 m, zejście 790 m.
Dzień 5.
Śniadanie. Przejazd autokarem do pobliskiego Staffal (1850 m n.p.m.). Wyjazd kolejką górską na zieloną
halę Sant’ Anna (2.182 m n.p.m.). Wygodny szlak wiedzie wśród rozmaitych kwiatów oraz licznych jezior
Laghi di Salero do przełęczy Passo Rothorn (2.689 m n.p.m.). Dalej zejście w stronę doliny Val d'Ayas oraz
podejście do wzgórza Colle della Bettaforca (2.672 m n.p.m.). Zjazd kolejką do Staffal. Powrót autokarem
do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 800 m, zejście 500 m.
Dzień 6.
Śniadanie. Pobranie prowiantu. Przejazd autokarem do pobliskiego Staffal (1850 m n.p.m.). Wyjazd kolejką
górską i krzesełkową na wzgórze Colle della Bettaforca (2.672 m n.p.m.). Przejście szlakiem na przełęcz
Passo della Bettolina (2.904 m n.p.m.). Stąd szlak wiedzie przez połacie zalegającego śniegu oraz na grzbiet
Bettolina Alta (3.136 m n.p.m.). Dalej eksponowany i ubezpieczony w sznurowe liny szlak prowadzi do
schroniska Quinto Sella (3.585 m n.p.m.). Widać stąd szczyty Castore, Lyskamm oraz przy dobrej
widoczności Gran Paradiso, Matterhorn i Monte Bianco. Zakwaterowanie w schronisku Quinto Sella.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 900 m.
Dzień 7. TREKKING PO LODOWCU (Punta Felik)
Śniadanie. Podejście lodowcem Felik w kierunku szczytów Castore (4228 m n.p.m.), Polluce (4091 m
n.p.m.) I Lyskamm Orientale (4527 m n.p.m.). Większa część podejścia prowadzi gładkim bez szczelin
lodowym szlakiem do podstawy Punta Perazzi (3906 m n.p.m.). Następnie podejście stromym ośnieżonym
zboczem na szczyt Punta Felik (4093 m n.p.m.). Ze szczytu rozciąga się widok na szczyty: Gnifetti, Parrot,
Corno Nero, Monviso, Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino oraz Breithorn. Zejście do schroniska Quinto
Sella szlakiem podejścia oraz dalej do wzgórza Colle della Bettaforca (2.672 m n.p.m.). Zjazd kolejką
krzesełkową oraz górską do Staffal (1850 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 1400 m.
Dzień 8.
Śniadanie. Przejazd autokarem do osady Gressoney Saint Jean (1385m n.p.m.). Przejście w sąsiedztwie
uroczego jeziorka Lago Gover do leśnego szlaku, który prowadzi (ok 20 min.) pod górę do początku ferraty
(ok. 1495 m n.p.m.) Jose Angster, zwanej także F1. Jest to wymagająca ferrata, która przechodzi przez
pionowe ściany dużej skalistej ostrogi, wznoszącej się ponad jeziorem Gover i osadą Gressoney Saint Jean.
Via ferrata od początku do końca prowadzi po pionowej skale, a stalowe stopnie wbite w skałę są nieco
oddalone od siebie, co zmusza do oparcia stóp na skale między stopniami. Mniej więcej w połowie
wysokości znajduje się mały posąg Matki Boskiej umieszczony w niszy skalnej. Szczyt ostrogi (1750 m
n.p.m.) zwieńczony jest flagą oraz małą drewnianą chatką. Z tego naturalnego punktu widokowego rozległa
panorama odkrywa Gressoney Saint Jean, dno doliny i oraz przeciwległe szczyty sięgające prawie 3000 m
n.p.m.: Punta Schilten, Punta della Bandiera, Punta Triscte, Corno Valdobbia i Punta Plaida. Zejście leśnym
szlakiem do Gressoney Saint Jean. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Przewyższenie szlaku 365 m, w tym ferraty 255 m. Stopień trudności
ferraty: trudna, odcinkami bardzo trudna.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:
 6 noclegów w hotelu Dufor*** www.hoteldufour.it w 2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka
do włosów), telewizorem i sejfem;
 1 nocleg w schronisku Quinto Sella w pokojach wieloosobowych;
 wyżywienie zgodnie z programem – śniadania i obiadokolacje serwowane do stołu (wybór menu z
pierwszych i drugich dań oraz deser);
 wyżywienie w schronisku - ciepła dwudaniowa kolacja, deser oraz śniadanie;
 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. 120 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona) – 900 PLN. Nie dotyczy noclegu w schronisku
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, latarkę (najlepiej czołówkę),
uprząż biodrową z kompletem ferratowym, kask ochronny na głowę, raki i czekan.
 Podczas nieobecności grupy w hotelu między 6 a 7 dniem, bagaże pozostają w pokojach hotelu.
 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od Biura
program może ulec zmianie.

