DOLOMITY 18 – 23.07.2018
Program:
18. środa - 17,00 wyjazd z Chrzanowa, przejazd z przystankami co około 3 godz. na
stacjach obsługi podróżnych.
19. czwartek - przyjazd do Canazei, przejazd, wyjście w góry, powrót, zakwaterowanie,
nocleg.
20. piątek - przejazd, wyjście w góry, powrót, nocleg.
21. sobota - przejazd, wyjście w góry, powrót, nocleg.
22. niedziela - wyjście w góry, powrót, 20,00 przejazd z przystankami co około 3 godz na
stacjach obsługi podróżnych
23. poniedziałek - ok. 9,00 powrót do Chrzanowa.
Trasa 1:
Wędrówka pozwalająca na okrążenie w całości grupy Sassolungo (ok. 13 km od Canazei)
Przełęcz Passo Sella (2180 m) – Schronisko Comici – Schronisko Vinceza – Schronisko Sasso Piatto –
ścieżka Sentiero Federico Augusto – Przeł Passo Sella – cała trasa zajmuje ok.6 h, przewyższenia ok. 300
m)
Możliwa modyfikacja trasy, pozwalająca na przejście przez przełęcz Forcella Sassolungo (2581 m) oraz
wejście na szczyt Sassopiatto (2958 m).
Modyfikacja wariantów pozwoli na zrealizowanie dwóch tras łatwiejszej/trudniejszej z podobnym
czasem przejścia i powrotem w miejsce postoju autobusu.
Trasa 2:
Grupa Sella – wejście na Piz Boe (3152 m)
Przełęcz Passo Porodi (2239 m) –Przełęcz Forcella Porodi – Piz Boe (3152 m) – cała trasa z zejściem tą
samą trasą zajmuje ok. 7 h - TRASA DŁUŻSZA/TRUDNIEJSZA
+ opcja zejścia dłuższej trasy – Piz Boe – Schronisko Boe - L’Antersass – dolina Val Lasties – Pian
Schiavaneis (trasa dłuższa ok. 1,5 h, atokar z grupą, która korzystać będzie z kolejki będzie juz czekać)
+ wariant z wjazdem kolejką linową na szczyt Sasso Pordoi (2950 m) (zaraz nad Przełęczą Forcella
Porodi), następnie dojście do schroniska Boe i opcjonalnie wejście na niewybitny szczyt L’Antersass
( 2 908 m) – powrót tą samą trasą i zjazd kolejką – TRASA ŁATWIEJSZA/KRÓTSZA
Trasa 3:
Grupa Marmolady
Malga Ciapela (1435 m) - Rifugio O.Fulier (2074 m) - Przełęcz Ombreta (2702 m) – Schronisko Contrin
– Alba (1500 m) – trasa ok. 8 h, przewyższenia ok. 1 200 m
Krótszy wariant: Malga Ciapela (1 435 m) - Rifugio O.Fulier (2 074 m) i powrót tą samą trasą ok. 4
godziny lub wyjazd kolejką do schroniska Serauta (Rifugio Serauta, 2950 m n.p.m.) i do schroniska
Rocca ( Punta Rocca na wys. 3250 m n.p.m.). Zjazd do Malga Ciapela
+ dodatkowa krótka trasa: Jezioro Lago di Fedaia (2 057 m) – Schronisko Ghiacciaio Marmolada
(2 700 m) ok. 4 h
Trasa 4:
Grupa Catinaccio
Miejscowość Vigo di Fassa – wjazd kolejką na Bellavista (1 908 m) – Schronisko Vajolet (2243 m) –
Schronisko Passo Principe (2599 m) – Przełęcz Passo di Antermoia (2770 m) – Schronisko Antermoia
(2599 m) – zejście do miejscowści Fontanazzo (1395 m) - czas przejścia ok. 8 h, suma podejść 900 m
Krótszy wariant: Miejscowość Vigo di Fassa – wjazd kolejką na Bellavista (1908 m) – Schronisko
Vajolet (2243 m) – Schronisko Passo Principe (2599 m) -powrót doliną Vaiolet - czas przejścia ok. 6h,
suma podejść ok. 600 metrów.

