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ADAMELLO I DOLOMITY BRENTA –  

VAL DI SOLE/MADONNA DI CAMPIGLIO 
 

 

Dolina Val di Sole otoczona jest przez trzy masywy górskie – od południa Dolomity Brenta, 

z górującym nad Madonną di Campiglio najwyższym szczytem Cima Tosa (3173 m), od zachodu 

przez ośnieżone szczyty i lodowce grupy górskiej Adamello-Presanella wraz Cima Presanella 

(3558 m), a od północy przez masyw Orlera. 

Tereny leżą na terenie parku krajobrazowego Adamello Brenta, największym obszarze 

chronionym w prowincji Trentino. Park charakteryzuje się dwoma skrajnie różniącymi się 

krajobrazami: Dolomity Brenta to przede wszystkim wyróżniający się masyw dolomitowej skały 

osadowej z postrzępionymi graniami, wieżyczkami i basztami skalnymi, praktycznie bez 

powierzchniowych źródeł wody oraz Adamello-Presanella z lodowcami, granitowymi ścianami 

oraz licznymi rzekami, jeziorkami i wspaniałymi wodospadami. 

Spędzanie czasu pośród niezwykłych okoliczności otaczającej przyrody – zielonych łąk, lasów, 

jezior polodowcowych, górskich strumieni, wodospadów, zapewni niezapomniane wrażenia i 

pozwoli na pełen relaks i wypoczynek. Góry i lasy Adamello Brenta zamieszkiwane są przez 

liczne gatunki zwierząt, takich jak niedźwiedzie brunatne (które są symbolem parku, wł. orso 

bruno), kozice, łosie, koziorożce, świstaki, orły, które często spotkać można na szlakach 

turystycznych. 

 

Punkt Informacji turystycznej Val di Sole: 

Viale Marconi 7 - 38027 Malé 

+39 0463 901280 

  

mailto:info@sportig.travel


    
   info@sporting.travel 
 +48 668 693 100 

 
 
 

1. Wycieczka w Parku Narodowym dello Stelvio/Stilfser Joch (Masyw Ortlera) do schroniska 

Cevedale „Guido Larcher” – 2582 m n.p.m. Schronisko położone jest u stóp Cevedale (3769 m), 

najwyższego szczytu w prowincji Trentino oraz lodowca Mare. 

 

Długość trasy 8 km (+/- 623 m), ok. 4-5 godzin. 

Punkt startowy: parking przy Malga Mare (Pejo) - dojazd z Commezzadura ok. 25 km 

Podejście szlakiem nr 102, czas podejścia ok. 2 godziny – trasa niezbyt trudna, rekomendowana 

dla rodzin z dziećmi. Powrót możliwy tą samą drogą lub alternatywnie szlakiem nr 123 „il 

Sentiero dei Laghi” – szlak jezior, prowadzącym obok alpejskich jezior – Marmotta, Lungo, Nero,  

Careser – ok. 2 km dłużej niż szlakiem 102. 

 

2. Wycieczka w parku krajobrazowym Adamello – Brenta, w masywie Dolomitów Brenta – w 

otoczeniu pięknych szczytów Dolomitów – do schroniska Tuckett – 2270 m n.p.m. 

 

Długość trasy ok. 10 km (+/- 715 m), ok. 5 godzin. 

Punkt startowy: parking przy Rifugio Vallesinella di Sotto – dojazd z Commezzadura do 

Madonna di Campiglio ok. 24 km 

 

Podejście doliną, wzdłuż strumienia 

szlakiem nr 382 do Malga Vallesinella di 

Sopra, dalej do góry szlakiem nr 317B do 

schroniska Rifugio Casinei (1850 m). 

Następnie do schroniska Rifugio Tuckett 

na wys. 2270 m szlakiem nr 317. 

Powrót przez przełęcz Passo Casinei/Sella 

dei Fridolin szlakiem 328, od przełęczy 

szlakiem nr 318 z powrotem do Rif. Casinei. 

Zejście do Vallesinella di Sotto szlakiem nr 

317. 

 

mailto:info@sportig.travel
https://goo.gl/maps/NkxsLqguEjE2
https://goo.gl/maps/oc3hTdBQF5C2


    
   info@sporting.travel 
 +48 668 693 100 

 
 
 

3. Wycieczka na Lodowiec Presena/Tonale i Rifugio Mandron „Citta di Trento”  

+ po drodze zwiedzania ruin zamku San Michele i fortu Strino 

 

Punkt startowy: parking przy kolejce Paradiso - dojazd do Tonale drogą SS42 (24 km); wjazd 

kolejką na Passo Paradiso, następnie Passo Presena (2997 m). 

 

Malowniczy szlak nr 209 z Passo Presena (2997 m) prowadzi w kierunku południowym w dół do 

schroniska Rifugio Mandron Citta di Trento (2446 m). Z powrotem podejście tą samą drogą do 

górnej stacji na Passo Presena. 

Długość trasy z przełęczy do schroniska i z powrotem – 6,5 km (+/- 540 m), czas przejścia ok. 3 

godziny 

 

W drodze powrotnej można zrobić postoje w Ossana – średniowieczny zamek Castel San 

Michele/Castello di Ossana (otwarte 9-12, 14-18) i Vermiglio - fort Strino z czasów I wojny 

światowej.  

(wstępy do ww. obiektów oraz wjazd gondolą na Lodowiec w ramach karty Trentino Guest Card) 
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4. Inne wycieczki w masywie Dolomitów Brenta: 

- 5 Laghi – 13,4 km (+/- 800 m), ok. 6 godzin (punkt startowy Madonna di Campiglio/Patascoss – 

18 km z Commezzadura) - szczegóły 

 

- Jezioro Malghette – 9,6 km (+/- 420 m), ok. 3,5 godziny (punkt startowy Campo Carlo Magno – 

16 km z Commezzadura) - szczegóły 

 

 

 

5. Wycieczka do Trydentu – możliwość dojazdu pociągiem z Commezzadura (w ramach karty 

Trentino Guest Card) 

 

6. Atrakcje dodatkowe: 

 

- basen w Male – Acquacenter Val di Sole (ok. 8 km od Commezzadura) – dodatkowo płatne - 

http://www.valdisole.net/en/Acquacenter/ (czynne: pon, sob, nd – 14.30-19.00, wt-pt – 10.00-

20.00) 

 

- muzeum I wojny światowej w Peio – wstęp w ramach Trentino Guest Card – więcej info: 

http://www.meseopejo.it 

 

- park linowy Extreme Waves Adventure Park w Commezzadura – dodatkowo płatne – więcej 

info: https://www.raftingextremewaves.it/en/ropes-course.html 

 

- rafting (trasa przygotowana pod dzieci) – dodatkowo płatne – więcej info: 

https://www.raftingextremewaves.it/pl/ 

 

- wjazd gondolą Pejo 3000, wjazd gondolą Commezzadura-Daolasa – w ramach Trentino Guest 

Card 

 

- dodatkowe atrakcje, z których można skorzystać w ramach Trentino Guest Card: 

http://www.valdisole.net/EN/Opportunity/ 
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