
WŁOCHY PÓŁNOCNE: DOLOMITY  

 
                                                   Canazei 

 

CANAZEI – BOLZANO 

 

PROGRAM RAMOWY 02.09 – 11.09.2011 (10 DNI) 

 

 PrzybliŜony koszt  na 1 osobę: 2000zł. 

       UWAGA!        WyŜywienie  we własnym zakresie 

 

 

DZIEŃ 1  02.09.11 piątek 

• Wyjazd z Torunia – około 800km. do przejechania 

• Przyjazd do Bayreuth 

• Kolacja 

• 1 nocleg – Bayreuth (Niemcy)  

 

 

DZIEŃ 2  03.09.11 sobota 

 

• Przejazd do Canazei (Dolomity) –zakwaterowanie  

 

Villa Flora 

Via de Costa, 185 

38030 Alba di Canazei (TN) 



Tel. +39 0462 601474 

Cell. +39 333 3656843/339 3770145 

www.villaflora.canazeiappartamenti.it 
 

• Czas wolny 

• 2  nocleg – Canazei 

 

 

DZIEŃ 3  04.09.11 niedziela 

• Wjazd autobusem na przełęcz Pordoi (2239m.), następnie wjazd kolejką na Sass 

Pordoi  

(2950m.n.p.m.), podziwianie panoramy Dolomitów z tarasu koło schroniska. 

  

 

 

 

 

 

Po lewej: Wierzchołek Sas de Pordoi, na który wjeŜdŜa kolejka linowa . Całą trasę i róŜnicę 

wysokości 711m kolejka pokonuje w niespełna 5 minut. 

Po prawej: Widok z Sasso Pordoi na Belvedere i Marmaladę. 

• Zjazd (lub zejście dla ochotników), powrót do Canazei.  

• Po południu podjeŜdŜamy autobusem nad jez.Fedaia i wjeŜdŜamy kolejką na górną 

stację pod Marmoladą (2650m.n.p.m), szczyt Marmolady pokryty lodowcem jest 

nieosiągalny(3342m.n.p.m.) Powrót,  czas wolny. 

 3 nocleg - Canazei 

 

 

DZIEŃ 4  05.09.11 poniedziałek 

• Wędrówka trawersem masywu Belvedere.  

Belvedere leŜy między Marmoladą a  Sellą. Nie naleŜy do Ŝadnej z grup dolomitowych. Jest 

długim zielonym grzbietem górskim( patrz zdjęcie poniŜej). Zbudowany jest w większości ze 



skał wulkanicznych. Cały grzbiet jest porośnięty bujną trawą a grań urozmaicona jest 

skałkami. 

 

• Wyruszamy z Canazei. Przy głównej ulicy w centrum miasteczka jest dolna stacja 

 2-etapowej kolejki: kolejka gondolowa na Pecol (1926m.n.p.m.),  następnie naleŜy 

przesiąść się do "linówki". Po kolejnych paru minutach kolejka dociera do górnej 

stacji Col Dei Rossi (2.382 m.n.p.m). Roztacza się stąd piękny widok na okolicę. 

Dosłownie naprzeciwko wyjścia z kolejki, w niewielkiej odległości rzuca się w oczy 

szczyt Belvedere (2.423 m.n.p.m).  

• Wędrujemy trawersem masywu, mijamy riffugio( schronisko) Fredarola i idziemy aŜ 

do „Riffugio Viel de Pan” – przepiękne widoki na Sass Pordoi, Lago di Fedaia, 

Marmoladę. Trasa łatwa. 

•  Powrót do kolejki, zjazd.  

• Czas wolny.  

4  nocleg – Canazei 

 

 

DZIEŃ 5  06.09.11 wtorek 

• PodjeŜdŜamy autobusem do kolejki linowej w w Pozza di Fassa, wjeŜdŜamy  dwoma 

kolejkami pod schronisko Buffaure i idziemy grzbietem do Brunec, schodzimy do 

kolejki  Ciampac(2170m.n.p.m.). MoŜna stąd podziwiać przepiękną panoramę na 

Doliny Fassa i Fiemme, rozpościera się ona od masywu Latemar i sięga aŜ po masyw 

Marmolada.   

• Tam w zaleŜności od kondycji albo zjeŜdŜamy kolejką do Alba di Canazei albo 

schodzimy  na piechotkę. Kolejka stacji w Alba di Canazei jest bliziutko naszych 

apartamentów. (trasa średnio trudna – 5-6 godz.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Widok z polany koło stacji kolejki Ciampac.                                

 

 

Uwaga! 

• JeŜeli wśród nas będzie grupa uczestników chętnych na dzień wypoczynkowy  

 po zostawieniu piechurów w Pozza di Fassa  jadą do Moena zwiedzić urokliwe 

miasteczko nazywane WróŜką Dolomitów, ze względu na urok i sugestywne piękno 

starych legend związanych z tym miejscem. Bardzo interesująca architektura 

miejscowości wyróŜnia się wyjątkową elegancją. Moena jest takŜe miejscem o 

szczególnie silnych tradycjach kulinarnych ladinów, a ponadto gości przeglądy 

gastronomiczne takie jak Kolacja u króla Laurino organizowane przez cztery, 



lokalne, renomowane restauracje. Głównym bohaterem wielu przepisów jest 

produkowany tutaj ser zwany śmierdzielem, czyli Puzzone di Moena. Ponadto Moena 

jest od wielu lat siedzibą Slow Foodu. 

 

 6 nocleg – Canazei 

 

 

 

DZIEŃ 6  07.09.11 środa 

 

• Wyjazd do Bolzano (50km.). Wjazd kolejką na płaskowyŜ Corno Renon, z którego 

widać doskonale Dolomity, obejrzenie na stokach  Renon ziemnych piramid 

(erdpyramiden) .  

• 

 

Naturalne arcydzieło lodowcowego pochodzenia. Pochodzenie tych ziemnych 
piramid, sięgających do 40 m, datuje się w przybliŜeniu na 10,000 lat temu. Przez 
stulecia, erozyjne działanie wody ukształtowało te naturalne kolumny. Są one jednym 
z najbardziej godnych uwagi geologicznych zjawisk na świecie. 



Najwięcej z tych piramid ma typowy kształt kolumny z umiejscowioną na szczycie 
czapą ochronną. Piramidy są pozostałościami osadów morenowych powstałych 
podczas ostatniego zlodowacenia.  

• Zwiedzanie starówki Bolzano, odwiedzenie muzeum archeologicznego gdzie moŜna 
zobaczyć  człowieka lodu pieszczotliwie nazywanego Ötzim -  doskonale zachowana 
mumia męŜczyzny z wczesnej epoki brązu, znaleziona w 1991 roku w Alpach 
Ötztalskich. MoŜna ją oglądać tylko przez szybę zamraŜalnika zapewniającego 
warunki identyczne z tymi, w jakich została odnaleziona. Liczący ponad pięć tysięcy 
lat męŜczyzna, jego ubranie i znalezione przy nim przedmioty dostarczają 
nieocenionych informacji na temat zamierzchłej przeszłości. wstęp  €8  

 

 
5 nocleg – Canazei 

 

 

DZIEŃ 7  08.09.11 czwartek 

• PodjeŜdŜamy autobusem (lub idziemy około 30min.) do Campitello di Fassa.(2-3km.) 

Szybka i pojemna kolejka linowa prowadzi z Campitello do Col Rodella, na wysokość 

2.404 metrów, moŜna stąd podziwiać jeden z najpiękniejszych pejzaŜy w regionie 

Dolomitów:  

od Sassolungo po masyw Sella, od Sas Pordoi aŜ po lodowiec Marmolada. MoŜna 

równieŜ obserwować  paralotniarzy startujących z łączki w pobliŜu wyciągu. 

• Kto chce zjeŜdŜa i wraca na piechotę ścieŜką zdrowia do Canazei, kto czuje się na 

siłach idzie trasą do schroniska lub dalej. (trasa średnio trudna – 4-5 godz.) 

 

7 nocleg - Canazei 

 

 

                                                      Widok z Col Rodella 

 



 

DZIEŃ 8  09.09.11 piątek 

 

• Jedziemy autobusem w kierunku Pera, przed miejscowością po lewej stronie jest 

parking gdzie zostawiamy autobus. Z parkingu kursują co chwilę 10-osobowe busiki 

pod schronisko Gardeccia(1963m.n.p.m.)  i z powrotem (droga zamknięta dla ruchu 

indywidualnego). Wsiadamy do busików  (pierwsi ci co chcą iść na szlak, ostatni ci, 

którzy tylko odbędą mały spacer), podjeŜdŜamy pod schronisko. 

MoŜemy tutaj zobaczyć całkowicie inne pasma górskie niŜ masyw Belvedere i Sasso 

Pordoi - ostre skalne iglice masywu Catinaccio z Torri di Vaiolet. 

 

  

Schronisko Gardeccia                                                      Szlak do schroniska Vaiolet 

 

• W zaleŜności od kondycji uczestników  kaŜdy idzie tak daleko jak pozwala mu 

kondycja, najwytrwalsi dochodzą do schroniska Vaiolet. Powrót pod schronisko 

Gardeccia, zjazd  busikami na parking, do  autobusu i powrót do Canazei. Pokonanie 

całości trasy naleŜy liczyć na około 5 godz.- trasa średnio trudna. 

• Po powrocie czas wolny. Pakowanie się. 

8 nocleg - Canazei 

 

 

DZIEŃ 9  10.09.11 sobota 

• Po śniadaniu zaczynamy drogę powrotną . 

• Nocleg w Bayreuth. Do przejechania około 550km. 

9  nocleg – Bayreuth 



 

 

DZIEŃ 10  11.09.11 niedziela 

• Po śniadaniu jedziemy do Torunia (około 800km). 

 

Opcjonalnie: 

Gdyby pogoda nie dopisywała moŜna wykorzystać dzień na wyjazd do Trento (około 100 km. 
przez Predazzo, Castello Molina di Fiemme, Segonzano, Trento) . Po drodze zwiedzanie 
piramid ziemnych w Segonzano, Trento i ewentualnie okolicznych zamków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


