
W SZÓSTEJ GRUPIE DOLOMITÓW

PROGRAM POŁĄCZONY Z PROGRAMEM TREKKINGOWYM NAD DOLINĄ ŻYCIA

Dolomity Sesto, Comelico i Alpy Karnickie

Termin: 21.07–30.07.2023 

Symbol imprezy: FWD 01

Cena: 3 600 PLN

Zaliczka: 1 050 PLN

Wszystko to dzieje się ponad dolinami i przełęczami łączącymi Comelico, Sesto i Carnię. Ostre szczyty
Dolomitów i Alp wyrastają ponad lasem i rozległymi zielonymi platformami tętniących życiem dolin.
Program prawie w całości odnosi się do magicznej grupy Dolomitów Sesto, czyli „Szóstej”. O wielu
pięknych  szczytach zbytnio się nie pisze,  a  przez to i  uczęszczających na szlakach jest  nie wielu.
Powodem jest trudniejsza dostępność i dzikość terenu. Wejście ferratą Zandonella na Croda Rossa di
Sesto powinna być marzeniem każdego miłośnika gór, a wspinaczka nową ferratą na szczyt Colesei w
obliczu potężnej Popery podkreśla piękno przestrzeni górskich. Pobyt w środowisku Croda di Tacco
daje  wrażenie  podróży  w  bajecznej  krainie  skalnych  gigantów  sterczących  ponad  piedestałem
kamiennych rumowisk. Podczas tej przygody należy także wspiąć się na odległe szczyty Alp Karnickich
położonych na tyłach Dolomitów Friulijskich.  Nie zabraknie w programie wejścia na hitowy szczyt
Torre di Toblin, który położony w centrum olbrzymiego płaskowyżu pozwoli nacieszyć się ponownie
znajomymi  widokami  na  Tre  Cime  di  Lavaredo  i  Paterno.  Zapraszamy  na  kolejną  przygodę
odkrywającą szczyty szóstej grupy Dolomitów.

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1.

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

Dzień 2.

W godzinach południowych przyjazd do Padoli (1215 m n.p.m.), uroczej osady górskiej położonej w
rozległej dolinie Val Grande. Padola jest głównym ośrodkiem turystycznym Comelico, ponad którym
dominują ostre szczyty Dolomitów Popera i Monte Aiàrnola. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny.
Spacer po okolicy oraz przejście do XVI-wiecznej kamiennej zapory Stua na rzece Padola. Spotkanie z
przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja, nocleg.

Dzień 3. FERRATA MARTINI AL CAMPANILE DI COLESEI (grupa Sesto – Popera).

Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val Grande do schroniska Italo Lunelli (1568 m n.p.m.).
Podejście szlakiem leśnym do przełączki Forcella Pian della Biscia (1942 m n.p.m.). Stąd dalej  ścieżką
wśród kosodrzewiny oraz  zakosami  do podstawy wschodniej ściany Colle di Colesei i początku ferraty
poświęconej Bepi  Martini Barzolai.  Pierwsza część łatwej wspinaczki  odbywa się w bardzo dobrze
urzeźbionej skale, która w miarę nabierania wysokości staje się drogą bardzo eksponowaną. Pionowa
droga ferraty przeplatana jest dwuściennymi uciosami oraz kilkoma trawersami o średnim stopniu



trudności prowadząc rozwidlenia w do górnej części drogi. Stąd prowadzą dwa warianty wspinaczki:
bezpośrednia  prowadzi  bez  większych  trudności  technicznych  oraz  bardziej  wymagająca  i  mocno
eksponowana na szczytowej grani. Z przełączki ostatnie metry ferraty prowadzą na szczyt Croda Sora
di Colesei (2371 m n.p.m.). Rozciąga się stąd widok na serię iglastych szczytów grupy Popera oraz na
dolinę Val Comelico. Zejście do schroniska Antonio Berti (1950 m n.p.m.) i punktu wyjścia. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Przewyższenie szlaku 800 m, w tym ferraty 200 m. Stopień trudności
ferraty – średnia, odcinkami trudna.

Dzień 4. FERRATA MARIO E GIULIANO ZANDONELLA ORAZ FERRATA COSTONI DI CRODA ROSSA (grupa
Sesto – Croda Rossa di Sesto).

Pobranie  prowiantu.  Przejazd  autokarem  około  godz.  6.00  rano  w  głąb  doliny  Val  Grande  do
schroniska Italo Lunelli  (1568 m n.p.m.).  Podejście szlakiem do schroniska Antonio Berti (1950 m
n.p.m.)  oraz u  podnóża Pala  di  Popera  do jeziora  Lago di  Popera  (2142 m n.p.m.).  Stąd dalej  w
kierunku przełęczy Passo della Sentinella przed którą na wysokości ok. 2550 m n.p.m. u podstawy
południowej ściany Croda di Sesto zaczyna się ferrata. Droga ferraty zaczyna się półką, która biegnie
wokół  krawędzi.  Następnie  pionowa  wspinaczka  po  skale  oraz  metalowej  drabinie  prowadzi  do
skalnego kotła, który jest najtrudniejszym i wyeksponowanym odcinkiem ferraty. Następnie  w obliczu
sztolni  z  okresu  Wielkiej  Wojny  panoramiczny  i  nieubezpieczony  trawers  skalny  (2835  m  n.p.m.)
prowadzi  do ostatecznej pionowej wspinaczki  na szczyt  zwieńczony krzyżem Croda Rossa di  Sesto
(2965 m n.p.m.). Widok na Dolomity di Sesto, Alpy Karnickie oraz grupę Taurów wynagrodzi męczącą
wspinaczkę na jeden z ważniejszych szczytów Wschodnich Dolomitów. Zejście północną stroną ferratą
Costoni do hali Castelliere, która wyposażona w liny i drabiny prowadzi do hali Castelliere (2410 m
n.p.m.), gdzie kończy się ferrata. Dalej zejście szlakiem na przełęcz Passo Monte Croce Comelico (1630
m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 10-11 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1400 m, zejście 1340 m., w
tym ferraty 250 m. Stopień trudności ferraty Zandonella – trudna. Ferrata Costoni – łatwa.

Dzień 5. FERRATA CAPITANO BILGERI (grupa Monte Piana – Monte Piano)

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. Zejście do przełączki Forcella dei Castrati (2272 m n.p.m.), gdzie zaczyna się
szlak wspinaczki. Ferrata prowadzi w górę ukosami do panoramicznych i eksponowanych półek oraz
do pionowej wspinaczki w skalnym kominie. Dalej żlebem i ostatecznie do szczytowej grani i szczytu
Monte Piano (2306 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 do
Forcella  dei  Castrati,  schroniska  Angelo  Bosi  oraz  do  punktu  wyjścia  Lago  d’Antorno.  Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 450 m, zejście 450 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa.



Dzień 6. FERRATA ADVENTURE CLIMB VARMOST (Alpy Karnickie - Clap Varmost) 

Śniadanie.  Przejazd autokarem do stacji  wyciągu krzesełkowego w osadzie Forni  di  Sopra (907 m
n.p.m), położonej w otoczeniu Alp Karnickich i  Wschodnich Dolomitów Friulijskich. Wjazd wyciągiem
krzesełkowym do schroniska  Rifugio  Som Picol  (2450 m n.p.m.).  Stąd leśna ścieżka  (ok.  20 min.)
prowadzi z różnicą  niecałych 100 metrów wysokości do początku ferraty. Via ferrata rozwija się na
bardzo dobrze urzeźbionej skale wapiennej z początkowym przejściem w kanionie, na tybetańskim
moście,  przewieszonymi  odcinkami  wspinaczki  uposażonymi  w  dodatkowe  klamry  i  stopnie  oraz
metalowe drabiny. Trasa podzielona jest na krótką, ułatwioną trasę o średnim stopniu trudności z
drogą ewakuacyjną oraz dłuższą, trudną i wymagającą siły w ramionach oraz odporności na bardzo
dużą ekspozycję. Ferrata kończy się na szczycie Clap Varmost (1751 m n.p.m.), z którego widać  szczyty
Dolomitów: Pelmo, Civettę, Tre Cime di Lavaredo, Antelao, Croda dei Toni oraz kolosalny kształt gór
Clap Savon i Bivera. Zejście szlakiem do schroniska Som Picol oraz zjazd wyciągiem krzesełkowym do
Forni di Sopra. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Przewyższenie szlaku 300 m, w tym ferraty 200 m. Stopień trudności
ferraty – średnio-trudna, odcinkami bardzo trudna. Bardzo duża ekspozycja.

Dzień 7. FERRATA MAZZETTA ALLA CRODA DI TACCO (grupa Popera – Forcella di Tacco)

Śniadanie.  Z  centrum Padoli  (1215 m n.p.m.)  podejście  leśną drogą do  Casera  Aiarnola  (1612 m
n.p.m.), którą stanowi zespół  stajni i domków położonych na płaskowyżu u podnóża grupy Popera.
Dalej podejście wąwozem Giao Giauzei oraz zakosami skalnymi doliny poniżej szczytu Croda di Tacco
do  początku  ferraty.  Wspinaczka jest  częścią  wspaniałej  i  męczącej  wycieczki  po  dzikim  i
odizolowanym  środowisku  należącym  do  wspaniałej  grupy  Popera.  Ferrata  o  średnim  stopniu
trudności prowadzi w górę do najwyższego punktu wspinaczki Forcelli di Tacco (2347 m n.p.m.). Stąd
u podnóża szczytu Croda di Tacco ferrata prowadzi w dół pionowymi i ukośnymi odcinkami skalnymi w
głąb doliny Ambata do schronu górskiego Bivacco Carlo Gera (2240 m n.p.m.). Kamienne, skalne i
dzikie miejsce położone jest w majestatycznym obliczu szczytów Cima de Ambata, Cima di Padola,
Croda di Tacco oraz Punta Anna. Powrót ferratą do Forcelli di Tacco oraz zejście szlakiem podejścia do
Padoli. Dojście do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 8 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1130 m, zejście 1130 m., w tym
ferraty 220 m. Stopień trudności ferraty – średnia.

Dzień 8. FERRATA NORD-HOPS DELLE SCALETTE (grupa Sesto – Torre di Toblin)

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  do  schroniska  Auronzo  (2330  m  n.p.m.)  położonego  u  podnóża
symbolu  Dolomitów  –  Trzech  Szczytów  Lavaredo.  Przejście  łatwym  szlakiem  turystycznym  przez
przełęcz Forcella Lavaredo (2457 m n.p.m.) do schroniska Antonio Locatelli (2450 m n.p.m.). Podejście
do podstawy wieży Torre di Toblin (ok. 2500 m n.p.m.), gdzie zaczyna się ferrata.  Wspinaczka zaczyna
się od pokonania pionowej ściany oraz przejścia trawersu, który prowadzi do serii pionowych i lekko
przewieszonych  drabin.  Szczyt  Torre  di  Toblin  (2617  m  n.p.m.)  jest  podłużnym  i  dosyć  ciasnym
wierzchołkiem zwieńczonym krzyżem.  Widać  stąd rozległy płaskowyż ponad którym dominują Tre
Cime  di  Lavaredo  i  Monte  Paterno  oraz  opadające  kotły  w  kierunku  Val  Pusteria.  Droga  zejścia
prowadzi  łatwą ferratą do podstawy ściany. Dalej przejście szlakiem do punktu wyjścia  schroniska
Auronzo (2330 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.



Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Przewyższenie szlaku 350 m, w tym ferraty 200 m. Stopień trudności
ferraty – średnia, odcinkami trudna, także ze względu na dużą ekspozycję.

Dzień 9.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny.  Jednodaniowy obiad w hotelu.  Przejazd do San Candido
(Innichen),  kameralnej  osady  z  historycznym  centrum  i  widokami  na  monumentalne  szczyty
Dolomitów. Kolegiata S. Candido jest jedną z najbardziej znanych budowli sakralnych na obszarze Alp
Wschodnich. Bazylikowa, trzynawowa budowla wznoszona była przez Lombardzkich mistrzów od w
XIII wieku, aż po najmłodsze elementy architektury z 1415 roku. 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 do Wi-Fi;

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

 jednodaniowy obiad w dniu wyjazdu;
 opiekę pilota;
 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie UNIQA 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. 20 EUR;

 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona) – 1 000 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.


