
Pierwszy czterotysięcznik

Breithorn (4164 m n.p.m.)
na 30 i 25 urodziny ;)

Od czegoś trzeba zacząć, nikt od razu na Evereście nie stanął. Była to raczej ciężka praca i wiele wyrzeczeń żeby 
zdobyć upragniony szczy. Dla każdego jest on inny dla jednych będzie to Everest dla innych Świnica. A dla nas jest to 
Matterhorn ! To w takim razie czemu nie piszę o wyprawie na ten szczy. Choć prześladuje mnie na każdym kroku. Bo 
od czegoś trzeba zacząć przygodę z Alpami. Nabrać doświadczenia i obycia z innymi górami aniżeli nasze piękne Tatry.
Więc dlaczego nie miałby to być uznawany za najłatwiejszy 4 tysięcznik - Breithorn. 
Było by to coś, mieć debiut w Alpach, swój pierwszy szczyt powyżej czterech tysięcy metrów i widzieć w oddali 
marzenie które na pewno kiedyś się spełni – Matterhorn.

Uczestnicy
Misiarz Bartłomiej
Natalia Keller

Data wyjazdu:
Wrzesień  2015  raczej  drugi  tydzień  zależnie  od  tego  jak  się  będzie  pogoda
kształtować.

Dzień 1 
Dojazd na miejsce nocleg w Zermatt.
Lot z Krakowa do Zurychu, później zwiedzanie Szwajcarii przez okno pociągu w drodze do Zemartt

Dzień 2
Trasa piesza:

Zermatt (1600m)
Furgg (2432m)  gdzie znajduje się jedna ze stacji przesiadkowych kolei na Klein Matterhorn  a także gdzie 

zaczyna się droga do schroniska Hornli Hutte (3260m), które jest punktem startowym na 
Matterhorn (4478m) 

Gandegg (3029m)  schronisko (koniec znakowanego szlaku) dotarcie po około 6-7h
Theodulgletscher droga wiedzie przez górną część lodowca 
Rifugio Guide del Cervino (3480m) (nocleg)

Dzień 3 i 4 (aklimatyzacja, warunki pogodowe, przy dobrej pogodzie i szczytowaniu w dniu 3 dzień 4 podejście 

pod Matterhorn).
Klein Matterhorn (3883m) -  ze schroniska (Le Guide del Cervino (3455m) podążamy dalej poprzez tzw.  
Plateau Rosa do dolnej stacji kolei. Należy kierować się bardziej w lewo na widoczny Klein Matterhorn, a nie

w stronę Gobba di Rolin (3902m).  Następnie kierujemy się na wschód pod południową ścianę 
Breithornu (4165m)

Dzień 5
Zjazd kolejką do Zermatt i powrót do Polski.



Kosztorys:

Koszty dojazdu:

Lot

Kraków – Zurych – 1000zł/os. (2 strony) 2h 2000zł

Pociąg

Zurych - Visp – Zermatt – 900zł/os. (2 strony) 3.5h (co godzinę odjazdy) 1800zł

Zakwaterowanie:

Nocelg w Zermatt 600zł

Rifugio Guide del Cervino trzy noce po 150zł/os. za noc 900zł

Wyposażenie:

Buty wysokogórskie męskie 1500zł

Buty wysokogórskie damskie 1500zł

Raki automatyczne dwa komplety (Grivel G12 lub G14) 1600zł

Resztę sprzętu jak linę, uprzęże, czekany jak i oczywiście odpowiednie ubranie posiadamy.

Oczywiście pełna relacja zdjęciowo filmowa z wyprawy.


