
W krainie wilka

opis miejsca i celu wyprawy

Miejscem, w które chcemy się udać jest Park Narodowy Apeninu Toskańsko-Emiliańskiego. To charakterystyczne pasmo, 
leżące we Włoszech w Apeninach Północnych jest ostoją wilka. Góry te, choć łagodne, prezentują się bardzo spektaku-
larnie. Po urzekających, nasyconych zielenią zboczach spływają krystalicznie czyste strumienie. Pomiędzy szczytami 
lśnią otulone ciszą jeziora, a z malowniczych, jakby zatrzymanych w czasie, wiosek pną się w górę kręte drogi. Zbocza 
tych mało znanych w Polsce gór pokryte są lasami bukowymi, iglastymi oraz gajami kasztanowymi, a powyżej linii lasu, 
od wysokości ok. 1800 m n.p.m., wrzosowiskami. Wizytówką Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano jest wilk, 
występuje tam również rzadko spotykana wydra oraz między innymi sarny, jelenie, muflony, świstaki, lisy, borsuki. 
 
Celem naszej wyprawy jest trekking, w trakcie którego pragniemy odkrywać i podziwiać bogactwo przyrody oraz poczuć, 
to co jest najcenniejsze dla nas podczas górskich wędrówek – prawdziwą wolność.

lista uczestników

Ela Pich (38 l.)
Kuba Krusiec (33 l.)
pies Luna (1 rok)

planowany termin

02–12.09.2014

przebieg wyprawy

dzień 1-2 przejazd samochodem ze Starego Gierałtowa (nocleg na trasie) do Febbio (camping Febbio 2000)

dzień 3 Febbio – Monte Cusna (2120 m n.p.m.) – Sasso del Morto (2079 m n.p.m.) – schronisko Cesare Battisti

dzień 4 schronisko Cesare Battisti – Monte Prado (2054 m n.p.m.) – Monte Vecchio (1983 m n.p.mľ.) – Pania di 
Corfino (1603 m n.p.m.) – schronisko Isera

dzień 5 schronisko Isera – Passo Degli Scaloni – Bocca di Massa (1816 m n.p.m.) – Lago di Monte Vecchio – 
schronisko Segheria Abetina Reale

dzień 6 schronisko Segheria Abetina Reale – Alpe di Vallestrina (1904 m n.p.m.) – Il Passone (1857 m n.p.m.) – 
Febbio (camping Febbio 2000)

dzień 7 przejazd samochodem z Febbio do Bosco (Rifugio Lagdei), przejście do schroniska Mariotti

dzień 8 schronisko Mariotti – Monte Orsaro (1830 m. n.p.m.) – Monte Braiola (1819 m. n.p.m.) – Monte Marmagna 
(1851 m. n.p.m.) – Monte Matto (1836 m. n.p.m.) – Monte Sillara (1859 m. n.p.m.) – Monte Bragalata (1856 m. 
n.p.m.) – Bivacco Cagnin 

 
dzień 9 Bivacco Cagnin – Lago Verde – Rocca Pianaccia – Monte Pumaciolaccio (1692 m. n.p.m.) – schronisko Lagoni

dzień 10 schronisko Lagoni – parking Rifugio Lagdei, wyjazd do Polski, nocleg na trasie

dzień 11 przejazd przez Austrię, Czechy, przyjazd do Starego Gierałtowa

„...wobec potęgi gór prościej odkrywa się siebie 
a przynajmniej to, że większość granic i lęków 

to tylko ułomność naszego umysłu 
poza którą zaczyna się wolność....”

Jacek Teler



kosztorys wyprawy

3900 PLN – łączny koszt wyprawy, w tym:

1700 PLN  dojazd 
•	paliwo – 1300 PLN (2700 km, 200 litrów)
•	opłaty drogowe: winieta w Czechach – 440 CZK, winieta w Austrii – 17 EUR, opłaty we Włoszech – 60 EUR)

800 PLN  noclegi w górach w namiocie przy schroniskach
•	 camping Febbio – 35 EUR
•	Rifugio Isera – 25 EUR
•	Rifugio Segheria Abetina Reale – 25 EUR
•	 camping Febbio – 35 EUR
•	Rifugio Mariotti – 20 EUR
•	Bivacco Cagnin – 20 EUR
•	Rifugio Lagoni – 30 EUR

600 PLN 2 noclegi na trasie

400 PLN prowiant kupiony w Polsce

400 PLN posiłki regionalne we Włoszech

Trasa trekkingowa 1. Dzień 3–6: Febbio – Monte Cusna – 
Monte Prado – Pania di Corfino – Alpe di Vallestrina –  
Il Passone – Febbio

Trasa trekkingowa 2. Dzień 7–10: Rifugio Lagdei – Monte Orsaro – Monte Mar-
magna – Monte Sillara – Lago Verde – Monte Pumaciolaccio – Lagoni – Rifugio 
Lagdei

Rifugio Lagdei

Febbio


