VIPITENO - WAKACJE W SERCU ALP
Alpy Retyckie - Stubai – Zillertal, Val Ridanna, Val di Fleres, Val di Vizze.
Program połączony jest z programem GRANICE WIELKIEGO FILARU
Termin: 25.06–04.07.2021
Symbol imprezy: KVA 01
Cena: 3 000 PLN
Zaliczka: 900 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
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. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja
programu. 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. 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 5. TREKKING (VAL RIDANNA – ALPY SZTUBAJSKIE)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val Ridanna do miejsca Masseria (1417 m
n.p.m.). Z dna doliny Ridanna podejście ścieżką wzdłuż potoku Rio Ferner o umiarkowanym
wzniesieniu do szerokiej równiny Accla – Aglsboden (ok.1700 m n.p.m.). Dalej podejście
wzdłuż szerokiego trawiastego wybrzeża do gospodarstwa górskiego Aglsalm położonego na
wysokości 2004 m n.p.m. w otoczeniu zielonych łąk. Cechą charakterystyczną gospodarstwa
są wyśmienite lokalne specjały: ser szary, sery krojone, bekon i masło, w weekendy pyszne
pączki. Zejście do Masserii szlakiem podejścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 590 m, zejście 590 m.
Dzień 6. TREKKING (VAL DI VIZZE – RIFUGIO VIZZE - ALPY ZILLERTALSKIE)
Śniadanie. Przejazd autokarem w głąb doliny Val di Vizze do osady Stein (1500 m n.p.m.).
Podejście leśnym szlakiem Przecinając potok Arzbach przez mały drewniany mostek do

skrzyżowania z ostrymi zakrętami polnej drogi prowadzącej na przełęcz. Dalej zakosami
leśnymi szlak prowadzi na rozległą halę górską, gdzie otwiera się widok na dolinę Val Vizze
oraz na majestatyczny Grand Pillar (Hochfeiler) z jego 3500 metrami. Następnie w otwartej
przestrzeni szlak prowadzi do przełączki przy której znajdują się opuszczone koszary
wojskowe. Po przekroczeniu przełączki otwiera się następne piętro regli wypełnionych
jeziorem Vizze, nad którym położone jest schronisko Schronisko Passo Vizze - Pfitscherjoch
Haus (2276 m n.p.m.) oraz przełącz graniczna z Austrią Passo Vizze. Przełęcz jest otwarta
między Croda Alta (3287 m) na północnym zachodzie a Croda Rossa (2895 m) na wschodzie i
przedstawia wspaniałą panoramę wysokogórską, w szczególności na pobliski lodowiec
Stampflkees. Zejście szlakiem podejścia do Stein. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja,
nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 780 m, zejście 780 m.
Dzień 7. WYCIECZKA DO WODOSPADÓW STANGHE (VAL RIDANNA)
Śniadanie przejazd 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. Następnie
zejście przez las do ruin zamku Castel Reifenegg, a stamtąd z powrotem do osady Stanghe .
Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 1,5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 220 m, zejście 220 m.
Dzień 8. TREKKING (MONTE CAVALLO)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Przejazd kolejką górską na Sasso Cavallo (1862 m n.p.m.). Spacer po
grzbietach górskiej grupy Telves. Podejście na szczyt Monte Cavallo (2189 m n.p.m.). Podejście

panoramicznym szlakiem Flaner Joechl do schroniska Sterzinger Haus (1930 m n.p.m.).
Następnie podejście do grzbietu granicznego doliny Val di Fleres na Monte Cavallo (2189 m
n.p.m.). Punkt panoramiczny szlaku, z którego rozciąga się widok na Alpy Zillertalskie,
Sztubajskie oraz Dolomity. Zejście do chaty górskiej Kuhalm oraz przejście szlakiem do stacji
kolejki linowej Rosskopf - Sasso Cavallo, Zjazd kolejką do Vipiteno. Powrót do hotelu. Kolacja,
nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 350 m, zejście 350 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:









7 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka do włosów),
telewizorem, telefonem i sejfem oraz dostępem Wi-Fi;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser);
opiekę pilota-przewodnika;
przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie MULTITRAVEL (patrz tabela obok);
opłatę pobytową;

opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
podatek VAT.

Cena nie zawiera:




biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 40 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 850 PLN.

Uwagi:




Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na całodzienny 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.

