WCZASY WYSOKOGÓRSKIE
Livigno – Alpy Retyckie – Masyw Bernina –Włochy –Szwajcaria
Program połączony jest z programem HORYZONT MAŁEGO TYBETU
Termin: 28.06–07.07.2019
Symbol imprezy: KWW 01
Cena: 2 650 PLN
Zaliczka: 750 PLN

PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy, Austrię i Szwajcarię.
Dzień 2.
W godzinach popołudniowych przyjazd do Livigno alpejskiego miasteczka położonego w sercu Alp
Retyckich i graniczącego ze Szwajcarią. Livigno jest obszarem strefy wolnocłowej, której przywileje
sięgają XVI wieku. Ulgi podatkowe dały szanse rozwoju wysoko położonej osady na wysokości 1816
m n.p.m. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu.
Kolacja, nocleg.
Dzień 3. TREKKING (Corvatsch - Furcola Surlej)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Szwajcarskiej miejscowości Silvaplana położonej nad jeziorami
Silvaplana i Champfer, na wysokości 1800-1815 m n.p.m. Przejazd kolejką linową Corvatsch do
pośredniej stacji Murtèl (2702 m n.p.m.). Podejście do schroniska Furcola Surlej (2760 m n.p.m.), z
którego rozciąga się jedna z piękniejszych panoram alpejskich. Widok na sugestywną arenę
lodowców i wystających ponad nie szczyty Wschodnich Alp Centralnych: Piz Tschierva, Piz
Morteratsch, Piz Roseg, Piz Scerscen, najwyższy Piz Bernina (4049 m n.p.m.) z celebrowaną przez
alpinistów granią północną Biancograt, grupę Sella oraz jeziora doliny Engadyny, pozostawi w pamięci
obraz majestatycznej przestrzeni górskiej. Zejście szlakiem podejścia do stacji Murtèl (2702 m n.p.m.)
Zjazd kolejką do Silvaplana. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 100 m, zejście 100 m.
Dzień 4.
Śniadanie. Spacer główną aleją centrum miasta Livigno i czas wolny. Następnie wygodnym szlakiem
przejście wzdłuż prawego wybrzeża jeziora Lago di Livigno, które położone jest na wysokości 1809 m
n.p.m. na granicy Włoch i Szwajcarii w dolinie Valle dello Spöl. Odpoczynek nad uroczym jeziorem
przy barze Alspinella. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 5. TREKKING (Sass Queder)
Śniadanie. Przejazd autokarem przez przełęcz Passo del Bernina (2323 m n.p.m.) do stacji kolejki
Diavolezza w Szwajcarii. Wjazd kolejką linową na wysokość 2978 m n.p.m., gdzie położony jest hotel
Berghaus Diavolezza oraz taras panoramiczny. Stąd podejście w około godzinę na pobliski szczyt Sass
Queder (3066 m n.p.m.). Widok na lodowiec Pers oraz szczyt Piz Palù i Piz Bernina pozostawi w
pamięci imponujące wrażenie. Na szczycie znajduje się najwyżej położone w Europie miejsce na
barbecue. Materiał na ewentualne grillowanie zakupić można w Berghaus Diavolezza. Zejście
szlakiem do stacji kolejki. Zjazd kolejką do autokaru. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 100 m, zejście 100 m.
Dzień 6. TREKKING (Alpy Languard)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Szwajcarskiej miejscowości Pontresina (1805 m n.p.m.) w dolinie
Val Bernina. Wyjazd kolejką krzesełkową na wysokość 2326 m n.p.m. Stąd podejście szlakiem doliną
Val Languard, która jest mekką koziorożców i świstaków do schroniska Capanna Paradis (2540 m
n.p.m.). Widok na szczyt Piz Albris (3166 m n.p.m.) oraz rozległa panorama na szczyty i lodowce
grupy Bernina podkreślają wysokogórski charakter wczasów. Zejście szlakiem do kolejki oraz zjazd do
autokaru. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 220 m, zejście 220 m.
Dzień 7. TREKKING (Mont da Reza)
Śniadanie. Przejście do centrum miasta i stacji kolejki linowej Carosello 3000. Wyjazd kolejką na
wysokość 2749 m n.p.m. do schroniska La Stuvetta Carosello. Przejście ok. 1,5 godziny łatwym
szlakiem na szczyt Mont da li Reza (2858 m n.p.m.), który zwieńczony jest figurą Matki Boskiej.
Podczas przejścia podziwiać można wspaniały widok na szczyty i lodowce grup górskich Stelvio i
Bernina, a także rozległą panoramę na dolinę Val Federia, Livigno i okolice. Powrót do stacji kolejki
Carosello, zjazd do Livigno i czas wolny w centrum miasta. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 150 m, zejście 150 m.
Dzień 8. TREKKING (Val Viola)
Śniadanie. Przejazd autokarem do miejsca Arnoga położonego w dolinie Val di Dentro na wysokości
(1820 m n.p.m.). Przejście doliną Val Viola otoczonej szczytami Cima Piazzi (3439 m n.p.m.), Cima
Viola (3374 m n.p.m.) i Cima Dosdè (3280 m n.p.m.). Podejście do schroniska Viola (2314 m n.p.m.)
położonego w otoczeniu grzbietów Pizzo Bianco i pionowych ścian Corno di Dosdè. Zejście do Arnoga
szlakiem podejścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 500 m.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. 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 Margherita*** www.margheritalivigno.com w 2–3-osobowych
pokojach z łazienką , telewizorem i telefonem;



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



korzystanie z hotelowego centrum SPA (sauna);



opiekę pilota;



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. 125 CHF i 15 EUR;



dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona) – 600 PLN.

Uwagi:


Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.



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

