
ZAKOCHAJ SIĘ W TYROLU

Vipiteno, Bressanone, Novacella, Brunico.

Alpy Retyckie  - Stubai, Val Ridanna, Val di Fleres, Val di Vizze.

Termin: 23.06–02.07.2023 

Symbol imprezy: KZT 01

Cena: 3 600 PLN

Zaliczka: 1 000 PLN

Vipiteno jest  miastem trzech dolin:  Val  Racines,  Val  Ridanna i  Valle  Isarco.  Kolorowe domy,  ulice
handlowe, malownicze place i  górski  krajobraz,  który wydaje  się na wyciągnięcie ręki  oczarowują
niepowtarzalnym  urokiem.  Główna  ulica,  którą  tworzą  stare  i  nowe  miasto,  wciąż  lśni  blaskiem
późnego średniowiecza i zaprasza na przystanek. Monte Cavallo, to płaskowyż położony na wysokości
2000 m n.p.m. Idealne miejsce dla tych, którzy chcą wędrować i podziwiać Alpy Sztubajskie, Zillertal
ich lodowce oraz odległe Dolomity. Wciąż ważną rolę odgrywa tu rolnictwo górskie, a wiele łąk jest
nadal częściowo koszonych ręcznie. Powrót bydła z połonin, uroczystości religijne i kulinarne specjały,
takie  jak  szary  ser,  pozwalają  podczas  wakacji  w dolinie  Racines  poznać  tradycje  i  zwyczaje  tego
miejsca.  Spektakularnie  prezentują  się  wodospady  Stanghe,  gdzie  strumień  wyrył  swoje  dno  w
marmurowej skale, tworząc jeden z najpiękniejszych wąwozów w Europie. Obszar dolin jest celem
turystycznym z dala od masowej turystyki. W większości dziewicze krajobrazy i cisza oferują najlepsze
warunki na relaksujące wakacje w sercu Alp. 

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1.

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

Dzień 2.

W  godzinach  południowych  przyjazd  do  Vipiteno  (950  m  n.p.m.),  to  jedno  z  najpiękniejszych
miasteczek Południowego Tyrolu, a w jego kościołach przechowywane są cenne skarby sztuki z epoki
gotyku. Położone na południe ok. 15 km od  przełączy Brennero Vipiteno jest pierwszym miastem na
terenie Włoch i  zarazem najważniejszym  w górnej części   doliny Valle  Isarco. Spacer do starego
centrum miasteczka. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Kolacja, nocleg. 

Dzień 3.  TREKKING (CRESTA DI MONTE GIOVO – ALPY SZTUBAJSKIE)

Śniadanie.  Przejazd  autokarem do schroniska  Rifugio  Passo Giovo -  Jaufenhaus (1990 m n.p.m.),
położonego poniżej przełęczy Passo Giovo. Podejście na przełącz Passo Giovo (2094 m n.p.m.). Spacer
szlakiem na wysokości  ok.  2000 m n.p.m.,  który  prowadzi  się  na  zachód od przełączy  grzbietem



graniczącym między  dolinami Val  di  Racines i  Val  Passiria.  Szlak  przemiennie  raz  w górę  i  w dół
prowadzi na przełączkę Rinnersatte (2031 m n.p.m.). Stąd podejście do szczytowym grzbietu Fleckner
(2270 m n.p.m.), któremu towarzyszy widok na Dolomity di Brenta, Presanellę oraz Alpy Sztubajskie
unoszące się ponad doliną Val Ridanna. Zejście zboczem góry do schroniska Fleckner Hütte (2100 m
n.p.m.). Dalej zejście do bacówki Rinneralm (1892 m n.p.m.) oraz stacji kolejki linowej Racines. Zjazd
kolejką do Racines. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 300 m, zejście 380 m. 

Dzień 4. WIZYTA W OPACTWIE NOVACELLA oraz w BRESSANONE

Śniadanie.  Przejazd autokarem do Opactwa Novacella. Kompleks różnorodnych budowli sakralnych:
kościoły, kaplice, krużganki, ale także ogrody zagubione w górach Warny. Jego historia sięga 1142
roku, a dziś reprezentuje jedno z najważniejszych opactw w północnych Włoszech i  Alpach. Tutaj
profanum łączy się z sacrum, ze sprzedażą win produkowanych w okolicznych winnicach, które przez
lata  również  zyskały  pewną  reputację.  Oprócz  wina  warte  odkrycia  są  zadbane  i  sugestywne
przestrzenie oraz duża i bogata bazylika, wokół której toczy się życie opactwa Novacella. Następnie
przejazd  do  pobliskiego  miasteczka  Bressanone.  Kolejna  południowotyrolska  osada  o  prawdziwie
sugestywnym  pięknie.  Fascunująca  jest  bogata  różnorodność  placów,  zabytkowych  budynków,
kościołów i pałacu biskupiego, który przypomina zamek. Spacer uliczkami centrum od Porta Croce
przez  plac  katedralny  Santa  Maria  Assunta  i  San  Cassiano.  do  mostu  Ponte  Aquila.  Czas  wolny.
Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 5. TREKKING (MONTE CAVALLO)

Śniadanie. Wyjście z hotelu oraz wyjazd kolejką linową do górnej stacji Rosskopf - Sasso Cavallo (1862
m n.p.m.). Podejście do schroniska Sterzinger Haus (1930 m n.p.m.) i dalej  zakosami na szczyt Monte
Cavallo (2189 m n.p.m.), z którego widać pobliskie Alpy Sarentyńskie, dolinę Val di Vizze na pierwszym
planie, aż po szczyty Dolomitów na horyzoncie. Stąd przejście panoramicznym szlakiem Flaner Joechl
do schroniska Furl (1847 m n.p.m.). Dalej pętla szlaku zamyka się ponownie w schronisku Sterzinger
Haus (1930 m n.p.m.). Zejście do górnej stacji Rosskopf - Sasso Cavallo (1862 m n.p.m.) I zjazd kolejką
linową do Vipiteno. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg. 

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 410 m, zejście 410 m. 

Dzień 6. TREKKING (VAL DI FLERES – CIME BIANCHE DI TELVES  – ALPY SZTUBAJSKIE)

Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val di Fleres na parking w Ladurno. Przejazd wyciągiem
krzesełkowym do schroniska Ladurner Hütte  (1724 m n.p.m.). Podejście leśną ścieżką do przełomu
zielonego grzbietu  Wastenegg (ok. 1900 m n.p.m.),  za którym otwiera się rozległa dolina Toffring.
Dojście do jeziorka  Lacken (1870 m n.p.m.) i dalej przejście trawersem u szczytu doliny. Następnie na
lekkim zboczu przecinając żwirowe potoki, które schodzą z jasnych szczytów Cime Bianche di Telves,
które kontrastują z jaskrawą zielenią rododendronowych łąk. Zejście do schroniska Toffring (1686 m
n.p.m.) oraz podejście zboczem łąki Plaffenberg do wysokości 1770 m n.p.m. i zejście leśną ścieżką do
gospodarstwa rolnego Malga Allrissalm (1534 m n.p.m.).  Przepiękny punkt  widokowy na szczyty:
Vetta del Tempo (2709 m. n.p.m.), majestatyczny Tribulaun (3096 m n.p.m.), oraz białe Cima Bianca



(3016 m n.p.m.),Cima della Neve (3128 m n.p.m.) i Cime del Montarso (3246 m n.p.m.) .  Zejście do
osady San Antonio di Fleres (1240 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 700 m. 

Dzień 7. WYCIECZKA DO WODOSPADÓW STANGHE (VAL RIDANNA) oraz wizyta w świecko-religijnym
centrum VIPITENO.

Śniadanie przejazd autokarem do osady Stanghe położonej w dolinie Ridanna na wysokości 976 m
n.p.m. Spektakularne: tak prezentują się wodospady Stanghe w pobliżu Vipiteno w Alta Val Isarco .
Tutaj strumień wyrył swoje dno w marmurowej skale, tworząc jeden z najpiękniejszych wąwozów w
Europie. Wodospady udostępniono już pod koniec XIX wieku na polecenie cesarza Austrii Franciszka
Józefa.  Podejście  jodłowym  szlakiem  do  400-metrowego  wąwozu.  Wzdłuż  ścieżki  znajdują  się
pomosty, klatki schodowe, panoramiczne tarasy oraz tzw. „Kościół”. Ten ostatni nie jest kościołem w
prawdziwym  tego  słowa  znaczeniu,  ale  gigantycznym  lejem  skalnym,  przez  który  woda  płynie
pionowo w głąb. Szlak wodospadów kończy się przy restauracji hotelowej Jaufensteg, na wysokości
1150 m n.p.m. Zejście przez las do ruin zamku Castel Reifenegg, a stamtąd z powrotem do osady
Stanghe.  Powrót  autokarem  do  hotelu.  Następnie  spacer  starówką  Vipiteno  do  najważniejszego
centrum świecko-religijnego miasta, gdzie znajduje się kościół parafialny Nostra Signora della Palude
oraz dawne hospicjum Zakonu Krzyżackiego - Comenda dell’Ordine Teutonico z muzeum Multschera.
Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 1,5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 220 m, zejście 220 m. 

Dzień 8. WIZYTA W BRUNICO – VAL PUSTERIA

Śniadanie przejazd autokarem do Brunico,  osady położonej  w Val  Pusteria.  Miasteczko  wdzięku i
elegancji, w którym mariaż tradycji i nowoczesności ujawnia się najpełniej w przypadku architektury,
rzemiosła i gastronomii. Spacer uliczkami starówki do szczytu miasta, gdzie znajduje się kamienny
zamek  Schloss Bruneck. Znajduje się w nim Messner Mountain Museum RIPA, ostoja miejscowych
tradycji. Wystawa przybliża życie różnych ludów, zamieszkujących górzyste tereny na całym świecie.
Średniowieczny zamek oraz freski  zdobiące ściany dziedzińca  tworzą  scenerię  dawnych lat,  która
sprzyja medytacji, a film odnoszący się do tematu wystawy podkreśla piękno egzystencji człowieka w
obliczu gór. Czas wolny. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

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 Wi-Fi;

 wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe, bufet
sałatkowy i deser);

 opiekę pilota-przewodnika;
 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie UNIQA MULTITRAVEL (patrz tabela obok);
 opłatę pobytową;
 opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
 podatek VAT.

Cena nie zawiera:

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 30 EUR;
 biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 30 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona) – 1 000 PLN. 

Uwagi:

 Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na kilkugodzinny marsz.
 Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską i plecak.
 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od 

Biura program może ulec zmianie.


