ZAWIESZENI W BŁĘKICIE
Jezioro Garda, Prealpy Gardesane, Vipiteno
Program dla grupy max. 20 uczestników
Program połączony jest z programem VITAE SALUS
Termin: 11.09–18.09.2021
Symbol imprezy: FZB 01
Cena: 2 280 PLN
Zaliczka: 650 PLN
Pionowe ściany i kominy oraz metalowe liny, pręty i drabiny. Niby jak zawsze… Jednakże? Tym razem
otuleni innym klimatem, gdzie środowisko alpejskie łagodnieje i przekształca się w środowisko
śródziemnomorskie. Dominującym elementem krajobrazu jest wrzynający się między skalne ściany
olbrzymi jęzor jeziora Garda. Krystaliczne lustro wody, w którym z upodobaniem przeglądają się
górskie szczyty i głęboki błękit nieba obdarowują nas niezapomnianym wrażeniem, że i my jesteśmy
jakby zawieszeni w błękicie. Warte uwagi są okazałe domostwa położone w najbardziej urokliwych,
często ustronnych zakątkach. Ruiny zamków i stare pałace w dostojnym otoczeniu wiekowej
roślinności, okolone perfekcyjnie utrzymanymi ogrodami, są świadectwem minionego życia.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. sobota
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2. niedziela
W godzinach południowych przyjazd do Bolognano di Arco. Piękne miasteczko położone nad rzeką
Sarca i zaledwie 5 kilometrów od Jeziora Garda. Hotel położony jest 1,5 km. od centrum miasta,
z którego w parę minut spacerkiem dochodzi się do uroczej starówki. Zakwaterowanie w hotelu.
Spacer uliczkami starego miasta. Symbolem miasta Arco jest położony na wzgórzu Zamek, a jego
oblicze zostało uwiecznione na sławnej akwareli Albrechta Dürera – „Widok na Arco”, wykonanej w
1495 roku i eksponowanej w Luwrze w Paryżu. Z centrum miasta wznoszącym się w górę szlakiem
wśród gaju oliwnego podejście do zamku. XII wieczny splendor, niegdyś ufortyfikowanego grodu,
otoczonego murami i zwieńczonymi basztami, dzisiaj przedstawia się tylko we fragmentach
pozostałych ruin. Zejście do Arco i powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. FERRATA COLODRI (Monte Colodri) poniedziałek
Śniadanie. Przejście do Prabi di Arco (90 m n.p.m.). Podejście szlakiem (ok. 10 min.) do miejsca, w
którym zaczyna się ferrata. Całość szlaku, to łatwa wspinaczka w dobrze urzeźbionej skale. W drugiej
części ferraty krótkie, nieco bardziej eksponowane odcinki uposażone są dodatkowo w metalowe
klamry i drabinki. Ferrata kończy się w panoramicznym miejscu, z którego rozciąga się widok na
dolinę Valle del Sarca oraz część północną jeziora Garda i miasto Riva del Garda. Krótkie podejście do

krzyża, który oznacza szczyt Monte Colodri (400 m n.p.m.). Zejście leśnym szlakiem do Laghel. Czas
wolny w Arco. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 300 m, zejście 300 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa.
Dzień 4. FERRATA VIA DELL’AMICIZIA (Cima S.A.T) wtorek
Śniadanie. Przejazd autokarem do Rivy del Garda. Przejście wygodną drogą (ok. 1,5 godz.) obok ruin
XVI-wiecznej fortecy Bastione (212 m n.p.m.) do Capanny Santa Barbara (560 m n.p.m.), gdzie
nieopodal zaczyna się ferrata. Metalowe liny prowadzą skalnymi niszami na zielony taras, z którego
normalny szlak prowadzi do pionowej ok. 40-metrowej drabiny. Dalej szlakiem do skalnego odcinka,
uposażonego w liny i drabiny oraz leśnego przejścia, które prowadzi do ostatecznej skalnej
wspinaczki na szczyt Cima SAT (1276 m n.p.m.). Ze szczytu imponujący widok na miasto Riva del
Garda i jezioro Garda. Zejście krótkim odcinkiem ubezpieczonego szlaku do Capanny Santa Barbara i
powrót do Rivy del Garda drogą podejścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 7 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 1200 m, zejście 1200 m.
Stopień trudności ferraty – łatwa, odcinkami średnia.
Dzień 5. FERRATA FAUSTO SUSATI (Prealpi di Ledro – Cima Capi) sroda
Śniadanie. Przejazd autokarem przez Rivę del Garda do wsi Biacesa (420 m n.p.m.) położonej w
dolinie Valle di Ledro. Przejście (ok. 1,5 godz.) początkowo leśnym, a następnie panoramicznym
szlakiem Sentiero dei Bech, z którego rozciąga się widok na jezioro Garda. Patrząc na pionową skałę
odnosi się wrażenie, że nie będzie łatwo. Jednakże droga wspinaczki nie przysparza większych
trudności. Wiele wygodnych występów skalnych prowadzi przez pozostałości sztolni z I wojny. W
połowie ferraty znajduje się panoramiczne miejsce, z którego rozciąga się widok na masyw Monte
Baldo, grupę Adamello oraz leżący u stóp błękit jeziora Garda. Pod koniec szlaku jest jedyny odcinek
trudniejszy, techniczny. Obchodząc dużą skałę mamy wrażenie jakbyśmy byli zawieszeni w błękicie.
Ferrata kończy się na szczycie Cima Capi (909 m n.p.m.). Zejście (ok. 30 min.) łatwym i
ubezpieczonym w metalowe liny szlakiem Mario Foletti. Zejście przez bivacco Francesco Arcioni (858
m n.p.m.) i kościółek San Giovanni do Biacesy. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 500 m. Stopień
trudności ferraty – łatwa, odcinkami średnia.
Dzień 6. FERRATA OTTORINO MARANGONI (Monte Albano) czwartek
Śniadanie. Przejazd autokarem do Mori (197 m n.p.m.). Dojście łatwym szlakiem (ok. 30 min.) do
początku ferraty. Ferrata od początku jest trudna i przede wszystkim w pierwszej części trzyma
ramiona w sporym napięciu. Po pierwszych zakosach skalnych i pionowym kominie można zejść z
ferraty i wygodnym szlakiem wrócić do punktu wyjścia. Natomiast ferrata dalej wiedzie na
ekstremalnie wertykalnych ścianach i trawersach, gdzie niewiele jest miejsca na nogi. Na odcinkach
najmniej urzeźbionej skały szlak uposażony jest w dodatkowe metalowe płytki i wystające pręty,
które pomagają odciążyć zmęczone ramiona. Ferrata kończy się na wysokości ok. 500 m n.p.m.
Zejście szlakiem turystycznym (ok. 1 godz.) do Mori. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Przewyższenie szlaku 300 m, w tym ferraty 200 m. Stopień trudności
ferraty – trudna.
Dzień 7. piętek
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem 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. Symbole miasta jest stojąca w centrum Wieża Dwunastu, licząca 46
metrów wysokości. 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. Powrót do
autokaru i wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 8 sobota
Cena zawiera:










5 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka do włosów),
telewizorem i telefonem;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (bufet sałatkowy i
deser);
korzystanie z hotelowego basenu odkrytego;
opiekę pilota;

przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie 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. 15
uczestnikach) – 105 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 550 PLN. Ilość ograniczona.

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 hotelowym basenie wymagany jest czepek.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.

