ALPEJSKA PERŁA - WCZASY W VAL SENALES
Alpy Retyckie - Val Senales, Alpy Ötztalskie
Program połączony jest z programem SEKRET LODOWCA HOCHJOCH
Termin: 02.07–11.07.2021
Symbol imprezy: KAP 01
Cena: 3 250 PLN
Zaliczka: 950 PLN
Dziewicza Val Senales rozciąga się od sadów jabłoniowych, po imponujące lodowce, które otaczają
zieloną dolinę. Połowa terytorium jest częścią Parku Narodowego Grupy Tessa, który wraz z
lodowcem Giogo Alto tworzy środowisko wyjątkowego piękna z licznymi szlakami, starymi
gospodarstwami i chatami alpejskimi z zachowaniem dawnych tradycji kulinarnych. W głębi doliny na
wysokości powyżej 2000 m n.p.m. położona jest turystyczna osada Maso Corto, nad którą dominuje
Croda delle Cornacchie. Szczyt zwieńczony jest najwyżej położonym w Europie hotelem
Hotel Glacier Grawand (3212 m n.p.m.). Aktywny wypoczynek, to spacery wśród alpejskich łąk, hal z
widokiem na rozległe lodowce oraz krystalicznie czyste jeziora górskie. Dla urozmaicenia atrakcji nie
zabraknie średniowiecznej architektury. Wycieczka do Glorenzy, to cofnięcie się o siedem wieków do
osady, która niegdyś pełniła ważną rolę twierdzy i centrum kupieckiego. Zachowane w całości mury i
wieże miasta do dzisiaj chronią malownicze średniowieczne miasto. Zapraszamy do górskiej przygody
oraz aktywnego wypoczynku w scenerii górskiej doliny Val Senales. W krainie odległej od zgiełku
dużych miast, gdzie czas się zatrzymał w obszarze piękna i lokalnego folkloru.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd do Masso Corto (2011 m n.p.m.), malowniczej górskiej wioski,
położonej w dolinie Val Senales (Schenalstal) – niedaleko granicy austriackiej, w rejonie Ötztaler
Alpen. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu.
Kolacja, nocleg.
Dzień 3. TREKKING (Alpe di Lauzan)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Podejście rozległą doliną Valle Fossalunga wzdłuż Rio Sanales do
drewnianego schroniska Baita Lazaun (2430 m n.p.m.) przekształconego z dawnej bacówki położonej
na wzniesieniu płaskowyżu Alpe di Lauzan. Dolina Fossalunga jest przykładem rzadkiej flory
wysokogórskiego torfowiska. Wzdłuż doliny spływają potoki górskie z otaczających ją lodowców
urozmaicając dodatkowo idylliczny spacer na łonie ukwieconej łąki górskiej. Zejście z płaskowyżu
Lauzan do Masso Corto szlakiem leśnym odcinkami przecinającym trasę narciarską. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 450 m, zejście 450 m.

Dzień 4. Wycieczka do Glorenzy
Śniadanie. Przejazd autokarem do osady Glorenza (907 m n.p.m.), która jest klejnotem późnego
gotyku. Najmniejsze miasteczko Tyrolu pozostaje perełką architektury średniowiecznej ze swoimi
mieszczańskimi domami, wąskimi uliczkami, arkadami oraz pierścieniem murów otaczających osadę.
Spacer po uroczym centrum. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 5. TREKKING (Val Senales - Vernago – Madonna di Senales)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Przejście łąkami górskimi Köfelhöfe na wysokości ok. 1950 m n.p.m. oraz
podejście panoramicznym zboczem lasu do gospodarstwa rolnego Finailhof (1988 m n.p.m.), które
pochodzi z XI wieku i jest jedną z najstarszych farm w Val Senales. Miejsce wyjątkowo urocze
położone ponad jeziorem Lago di Vernago słynące z własnej produkcji serów i jogurtów. Zejście do
jeziora Lago di Vernago 1780 m n.p.m. Przejście linowym mostem wiszącym nad potokiem Rio di
Finale. Następnie przejście leśnym szlakiem wzdłuż wybrzeża jeziora do zapory Vernago oraz zejścia
do osady Madonna di Senales (1480 m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 100 m, zejście 550 m.
Dzień 6. TREKKING (Croda delle Cornacchie-Grawand oraz dolina Val di Lagaun)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Wjazd kolejką linową do schroniska Grawand (3212 m n.p.m.). Z tarasu
schroniska rozciąga się widok na alpejski krajobraz wysokogórski: od lodowców i szczytów OrtlesCevedale do grupy Adamello, do szczytów Pala Bianca i Wildspitze. Zjazd do Maso Corto. Następnie
trekking w głąb doliny Val di Lagaun z charakterystycznym szwajcarskim lasem sosnowym i szerokimi
pastwiskami do górskiej chaty Malga Bergl (2214 m n.p.m.). Malga położona jest na otwartej łące w
sąsiedztwie małego jeziorka. Rozciąga się stąd widok na jezioro Lago di Vernago i dolinę Val Senales.
Doskonała kuchnia tyrolska i przysmaki są dodatkowym atutem malgi. Powrót do Maso Corto
szlakiem podejścia. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 2 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 250 m.
Dzień 7. TREKKING (dolina Oberbergtal, lodowce Ghiacciai Val Senales)
Śniadanie. Wyjście z hotelu. Podejście lasem do skalnej podstawy doliny Oberbergtal. Odcinek skalny
wiodący zakosami oraz półkami skalnymi o znacznym nachyleniu prowadzi do schroniska Rifugio
Bellavista (2.842 m n.p.m.). Tutaj przestrzeń się otwiera na majestatyczny krajobraz lodowców,
jeziora lodowego Lago Glaciale oraz koronę najważniejszych szczytów grupy Senales. Odpoczynek w
schronisku i zejście do Maso Corto szlakiem podejścia. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 850 m, zejście 850 m.
Dzień 8. TREKKING (Alpy Sarentine)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Val di Nova w okolicy Merano. Wyjazd kolejką linową do stacji
Merano 2000 położonej na wysokości 1900 m n.p.m. Łatwe podejście początkowo szutrową drogą
przez pastwiska alpejskie malgi Waidmann i dalej ścieżką do charakterystycznego kościółka S.
Osvaldo. Dalej zakolem w górę szlak prowadzi do schroniska Kuhleiten (2362 m n.p.m.), które
położone jest w sercu Alp Sarentyńskich. Z naturalnego tarasu u podnóża szczytu Picco Ivigna

roztacza się panoramiczny widok na Dolomity, Brentę, Ortles, aż po Alpy Tessa i Zillertalu.
Odpoczynek w schronisku. Zejście do stacji Merano 2000 szlakiem podejścia.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 460 m, zejście 460 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;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (bufet pierwszych,
drugich dań oraz warzyw do wyboru, deser. Napoje w bufecie: piwo, wino, woda);
korzystanie z hotelowego basenu krytego;
opiekę pilota, przewodnika;

przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie MULTITRAVEL+ SWR;
opłatę pobytową:
opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
podatek VAT.

Cena nie zawiera:




biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 50 EUR;
obowiązkowej opłaty na miejscu za przewodnika górskiego - 18 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 950 PLN.

Uwagi:





Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego, odporności na marsz.
Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.
W hotelowym basenie wymagany jest czepek.

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

