WCZASY W ALPEJSKIM TRÓJKĄCIE
Mount Blanc, Matterhorn i Gran Paradiso, Aosta
Program połączony jest z programem W ALPEJSKIM TRÓJKĄCIE
Termin: 12.07–21.07.2019
Symbol imprezy: KWT 01
Cena: 2 820 PLN
Zaliczka: 800 PLN
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach późno popołudniowych przyjazd do Courmayeur Dolonne (1216 m n.p.m.), które
położone jest u podnóża Mont Blanc. Courmayeur określone jest mianem pereł miast alpejskich ze
względu na położenie oraz zachowanie lokalnej architektury. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny.
Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. TREKKING (masyw Gran Paradiso)
Śniadanie. Przejazd autokarem do miejsca Pont (1960 m n.p.m.) w dolinie Valsavarenche należącej do
Narodowego Parku Gran Paradiso. Przejście doliną Vallone di Seiva oraz podejście wygodnym
szlakiem do schroniska Vittorio Emanuele (2732 m n.p.m.). Widać stąd najważniejsze szczyty grupy
Gran Paradiso. Odpoczynek w schronisku. Zejście szlakiem podejście do Pont. Następnie przejście
szlakiem wzdłuż potoku Savara do Pravieux (1834 m n.p.m.) w dolinie Valsavarenche. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 730 m, zejście 800 m.
Dzień 4. TREKKING (masyw Alp Pennińskich w grupie Matterhorn)
Śniadanie. Przejazd autokarem do miasta Cervinia (2012 m n.p.m.). Następnie przejazd kolejką górską
do Plan Maison (2547 m n.p.m.). Przejście szlakiem, który wiedzie przez wysoką halę oraz tereny
morenowe u podnóża południowej ściany gigantycznego szczytu Cervino – Matterhorn (4478 m
n.p.m.), do schroniska Duca degli Abruzzi (2802 m n.p.m.). Schronisko poświęcone jest pamięci
księciu Amadeo di Savoia, który był uczestnikiem ważnych ekspedycji na Biegunie Północnym, Alasce
oraz Karakorum na K2. Odpoczynek w schronisku. Zejście do miasta Cervinia. Powrót autokarem do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 300 m, zejście 790 m.

Dzień 5. TREKKING (masyw Grande Sassière – wodospady Ruitor)
Śniadanie. Przejazd autokarem w okolice miasteczka La Thuile La Joux (1594 m n.p.m.). Przejście
przez osadę La Joux i dalej leśnym szlakiem do wodospadów Ruitor. Lodowiec Rutor zajmuje szóste
miejsce w Italii pod względem wielkości i daje początek biegu rzece Dora. Liczne wodospady tworzą
spektakularne kaskady wody spływającej po załomach skalnych moreny czołowej byłego lodowca.
Podczas podejścia lasem wzdłuż Dory mija się mniejsze wodospady i dochodzi się do najwyższego
wodospadu Ruitor (1996 m n.p.m.). Zejście do La Joux, odpoczynek w schronisku i dalej do punktu
wyjścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 400 m, zejście 400 m.
Dzień 6. WYCIECZKA DO AOSTY
Śniadanie. Przejazd autokarem do Aosty, zwiedzanie stolicy autonomicznego regionu o tej samej
nazwie: Porta Pretoria, zabytki z czasów rzymskich z łukiem Porta Pretoria, katedra. Collegiata di
Sant‘Orso, czyli kompleks zabytków Sant’Orso – Świętego Ursusa. Jest to świetnie zachowany
przykład architektury romańskiej: można zwiedzić kościół i krużganek z pięknymi kapitelami. Czas
wolny. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 7. TREKKING (masyw Mont Blanc - Plan Checrouit)
Śniadanie. Z Courmayeur Dolonne (1.226 m n.p.m.) przejazd kolejką górską do miejsca Plan Checrouit
(1701 m n.p.m.). Podejście na anonimowe wzgórze (1956 m n.p.m.), z którego panoramiczny widok
rozciąga się na południową część masywu Monte Bianco oraz lodowce Brenva, Freney, Brouillard
oraz Miage. Zejście do Plan Checrouit (1701 m n.p.m.), odpoczynek w schronisku i dalej zejście do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia: ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 260 metrów, zejście 730 metrów
Dzień 8. WYCIECZKA NA PUNTA HELBRONNER
Śniadanie. Przejazd autokarem do La Palud (17030 m n.p.m.) miejsca wyjazdu kolejki. Przejazd
kolejką linową na szczyt Punta Helbronner (3466 m n.p.m.), w samym sercu Mont Blanc między
szczytami: Mont Blanc du Tacul (4248 m n.p.m.), Dente di Gigante (4013 m n.p.m.), wśród
imponujących seraków i zmrożonych dolin. Z widokowego tarasu rozciąga się widok na szczyt Monte
Bianco – Mont Blanc (4807 m n.p.m.), lodową dolinę Vallée Blanche i widoczne na horyzoncie
Maternhorn, Monte Rosa i Gran Paradiso. Czas wolny na fotografie, pobyt w schronisku. Zjazd kolejką
linową do La Palud. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.

Cena zawiera:


7 noclegów w hotelu Telecabine*** www.hoteldelatelecabine.com w 2–3-osobowych
pokojach z łazienką i telewizorem, w hotelowym holu dostępne jest łącze WI-FI;



wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór menu, bufet
sałatkowy i deser);



opiekę pilota;



przejazd komfortowym autokarem;



ubezpieczenie MULTITRAVEL;



opłatę pobytową;



opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;



podatek VAT.

Cena nie zawiera:


obowiązkowej opłaty na miejscu za przewodników górskich (4 dni na szlaku) – 60 EUR;



biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 60 EUR;



dopłaty do pokoju 1-osobowego – 600 PLN.

Uwagi:


Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego, odporności na całodzienny marsz.



Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.



W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.

