W PROMIENIU DOLINY SŁOŃCA I DOLOMITÓW BRENTA
Alpy Retyckie - grupy Ortles-Cevedale, Presanella oraz Dolomity Brenta.
Program połączony jest z programami TREKKINGOWY TOP+ BRENTA NA DESER oraz WCZASY W
DOLINIE SŁOŃCA
Termin: 09.07–18.07.2021
Symbol imprezy: WDB 01
Cena: 3 300 PLN
Zaliczka: 900 PLN

Val di Sole (Dolina Słońca) to miejsce gdzie bez wątpienia słońce świeci przez większość dni w roku
Ta rozległa dolina, sięgająca po Passo del Tonale, obejmuje także doliny Val di Rabbi i Val di Peio. Za
wyjątkową aurę tej krainy odpowiadają liczne lodowce, masywy górskie, których wysokość przekracza
3500 m n.p.m., jak również bujne lasy, liczne jeziora i potoki. Brenta stanowi odrębną wyspę górską,

odległą od reszty Dolomitów. Z wielu stron trudno dostępną, dziką i rozległą a przez to upragnioną
przez miłośników szczególnej przygody w górach. Zachęcamy do poznania tego miejsca z
perspektywy trekkingu i ferratowej wspinaczki. Codzienne trasy poprowadzą nas na rozległe hale,
wysokie szczyty, platformy lodowców i w sekretne miejsca leśnych dolin. Noc spędzona w górach
będzie inspiracją dla niezwykłych fotografii a wieczorna atmosfera w schronisku zawsze sprzyja
wspólnemu biesiadowaniu przy lokalnym, ciepłym napoju.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd do Malè (ok. 800 m n.p.m.), uroczego, kameralnego miasteczka,
położonego u wylotu rozległej doliny Val di Rabbi. Znajduje się tutaj XV-wieczny kościół z drewnianymi
ołtarzami z XVII w. oraz XV-wieczna wieża San Valentino z freskami Pina Casariniego. Przy wąskich
uliczkach szereg kamienic i małe sklepiki z lokalnymi specjałami: winem, serami i oliwą.
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja,
nocleg.

Dzień 3. FERRATA GUSTAVO VIDI (Dolomity Brenta - Pietra Grande)
Śniadanie. Przejazd autokarem przez Passo Campo Carlo Magno do stacji kolejki Grostè (1640 m
n.p.m.). Wjazd kolejką linową na Passo del Grostè (2438 m n.p.m.). Krótkie podejście szlakiem
turystycznym do ubezpieczonego szlaku Gustavo Vidi. Przyjemna ferrata urozmaicona jest kilkoma
drabinkami i stromymi przejściami prowadząc trawersem u podnóża potężnego masywu Pietra
Grande (2936 m n.p.m.). Szlak zawieszony jest wysoko ponad olbrzymimi piargami i daje wrażenie
olbrzymiej ekspozycji, a ponad głowami wyrastają imponujące iglice fantastycznie urzeźbionych
szczytów. Podczas wędrówki otwiera się widok na szczyty centralnej części Brenty, dolinę Val di Tovel

oraz szczyt Cima Presanella. Ferrata kończy się na przełączce ponad płaskowyżem Orti della Regina,
skąd szlak prowadzi w dół do schroniska Graffer (2261 m n.p.m.) położonego na hali Grostè. Zejście
do pośredniej stacji kolejki linowej i zjazd do Passo Campo Carlo Magno. Powrót autokarem do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 350 m, zejście 450 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa.
Dzień 4. FERRATA SENTIERO DEI FIORI (grupa Presanella – Corno Lagoscuro)
Śniadanie. Przejazd autokarem na Passo del Tonale (1884 m n.p.m.). Wjazd kolejką linową na Passo
Paradiso (2573 m n.p.m.) i podejście morenowym oraz skalnym szlakiem (ok. 2 godz.) na Passo del
Castellaccio (2963 m n.p.m.), gdzie zaczyna się ferrata. Wysokogórski szlak ubezpieczony jest serią lin,
łańcuchów, metalowych klamer, drewnianych kładek oraz wiszących metalowych mostów o długości
sięgającej 75 m. Ferrata wytyczona w tonalitowej skale urozmaicona jest widokami na lodowce
i szczyty grupy Adamello oraz licznymi sztolniami, umocnieniami i zasiekami z okresu I Wojny
Światowej. Wejście na szczyt Corno Lagoscuro (3165 m n.p.m.). Zejście ferratą na lodowiec Presena.
Dojście do schroniska Capanna Presena (2738 m n.p.m.) oraz zjazd kolejką linową na Passo del
Tonale. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 600 m, zejście 450 m. Stopień
trudności ferraty – średnio łatwa.
Dzień 5. TREKKING (grupa Ortles-Cevedale)
Śniadanie i pobranie prowiantu. Przejazd autokarem w głąb doliny Val di Rabbi do miejsca Al Molin
(1349 m n.p.m.). Podejście do wodospadów Saènt (1796 m n.p.m.). Następnie szlakiem Larici
Monumentali do schroniska Silvio Dorigoni (2437 m n.p.m.) położonego na wysokiej hali Saènt
należącej do Parku Narodowego Stelvio. Zakwaterowanie w schronisku. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1100 m.
Dzień 6. TREKKING PO LODOWCU (grupa Ortles-Cevedale)
Śniadanie. Podejście na dominującą nad lodowcem Càreser przełączkę Bocca di Saènt (3121 m
n.p.m.) Widać stąd najważniejsze szczyty grup Ortles-Cevedale i Adamello o. Zejście ok. 1,5 km. Po
lodowcu Càreser oraz dalej przez zieloną halę wzdłuż potoku Càreser do jeziora Lago del Càreser
(2603 m n.p.m.) i bacówki Mare (2031 m n.p.m.). Przejazd busami do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 700 m, zejście 1100 m.
Dzień 7. FERRATA DELLA MENDOLA AL ROEN (Grupa Mendola - Monte Roèn)
Śniadanie. Przejazd autokarem na przełęcz Passo Mendola (1362 m n.p.m.). Przejazd wyciągiem
krzesełkowym do schroniska Mezzavia (1580 m n.p.m.). Podejście leśnym szlakiem przez Malga Roèn
(1771 m n.p.m.) i dalej do schroniska Überetscher Hütte -Rifugio Oltradige (1775 m n.p.m.). Stąd (ok.
10 min.) szlakiem dochodzi się do wapiennej ściany, gdzie zaczyna się ferrata. Droga początkowo
biegnie trawersem w rozległych niszach skalnych, a następnie przy pomocy dodatkowych klamer
prowadzi w pionie na rozległy grzbiet, gdzie kończy się szlak ubezpieczony. Dalej szlak po zielonym

płaskowyżu prowadzi na szczyt Monte Roèn (2116 m n.p.m.). Rozległa panorama sięga szczytów:
Adamello, Carè Alto, odległych Alp Auriny, Dolomitów, Lagorai oraz rozległą dolinę Górnej Adygi.
Zejście szlakiem do Malga Roèn (1771 m n.p.m.) i dalej szlakiem do schroniska Mezzavia (1580 m
n.p.m.). Zjazd wyciągiem krzesełkowym do przełęczy Passo Mendola. Powrót autokarem do hotelu.
Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Przewyższenie szlaku 550 m, w tym ferraty ok. 250 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa.
Dzień 8. TREKKING (Dolomity Brenta – Monte Spinale)
Śniadanie. Przejazd autokarem przez Passo Campo Carlo Magno Grostè (1640 m n.p.m.). Podejście
leśnym szlakiem do gospodarstwa rolnego Malga Montagnoli (1805 m n.p.m.). Dalej leśną drogą oraz
wzdłuż stoku narciarskiego podejście na Monte Spinale (2104 m n.p.m.), który dominuje nad doliną
Valle di Campiglio. Widać stąd pobliskie szczyty Dolomitów Brenta oraz grupę Adamello.
Panoramiczny szczyt zwieńczony jest tarasem widokowym i schroniskiem Chalet Fiat. Zejście szlakiem
Giro dell’ imperatrice Sissi do Malga Fevri (1640 m n.p.m.) oraz centrum Madonny di Campiglio (1550
m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 550 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:














6 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka do włosów),
telewizorem, telefonem i sejfem oraz dostępem Wi-Fi;
1 nocleg w schronisku Silvio Dorigoni w pokojach wieloosobowych.
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser);
wyżywienie w schronisku - ciepła dwudaniowa kolacja, deser oraz śniadanie;
zestaw pościeli jednorazowego użytku w schronisku;
korzystanie z hotelowego centrum SPA (sauna, basen kryty) oraz basenu odkrytego;
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;
biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 50 EUR;
opłaty za przejazdy lokalnymi busami – ok. 10 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 850 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.
W hotelowym basenie wymagany jest czepek. Możliwość kupienia w hotelu – ok. 5 EUR.
Podczas nieobecności grupy w hotelu między 5 a 6 dniem, bagaże pozostają w pokojach
hotelu.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.

