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Najsłynniejsze alpejskie 
przełęcze na motocyklu 

Grossglocker - Passo Falzarego - Passo di Stelvio  -  
Passo di Gavia 

Zapraszamy na niesamowitą wyprawę motocyklową przez najsłynniejsze alpejskie przełęcze. 
Nasza wyprawa to 100% radości z jazdy. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie w 
hotelach lub pensjonatach o wysokim standardzie wraz z wyżywieniem, przewóz bagaży i 
liczne atrakcje na trasie. 

Proponowana trasa wyprawy poprowadzona została tak, aby zasmakować radości z jazdy 
zarówno autostradami, przez monumentalne alpejskie przełęcze, wspinające się na szczyty i 
przecinające pasma górskie, jak i lokalnymi krętymi drogami prowadzonymi przez urokliwe 
górskie miejscowości, wśród skał, lasów i jezior. 

Szczegóły wyprawy: 

Trasa: około 2300 km, 

Noclegi: 7 noclegów w pokojach dwuosobowych z 
łazienkami z możliwością dostawki (+1 łóżko); 

Zakwaterowanie: hotele i pensjonaty klasy turystycznej (***); 

Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje ( serwowane lub bufet); 

Ubezpieczenie Kl i NNW; 
Wyprawa prowadzona przez pilota; 

Przewóz bagażu do hoteli, Asysta samochodu na trasie. 


  

$2ALPEJSKIE PRZEŁĘCZE



  

Dzień 1 
Pierwszego dnia spotykamy się w pensjonacie w okolicach Karpacza na powitalnej kolacji. 
Przed nami długa wyprawa, musimy się przede wszystkim poznać, omówić szczegóły 
czekającej trasy, wymienić się doświadczeniami.  

  

  

Dzień 2 
Zaczynamy z przytupem. Przed nami bardzo długi odcinek – około 580 km. Nie ma co tracić 
czasu więc wyruszamy zaraz po śniadaniu. Dzisiejsza trasa prowadzona jest głównie 
autostradami i drogami szybkiego ruchu. Od granicy z Austrią 
powoli możemy zacząć przyzwyczajać się do oszałamiających 
alpejskich widoków. Skorzystamy ze słynnej  Semmering 
shnellstrasse. Aby nieco urozmaicić sobie trasę proponujemy w 
Austrii zjechać z głównej drogi i przejechać wzdłuż jeziora 
Traunsee i dalej w okolice Bischofshofen gdzie będzie na nas 
czekał przyjemny pokój i smaczna obiadokolacja. Karpacz – 

Bischofshofen - 
ok. 580 km 


  





Dzień 3 
Tego dnia nigdzie nie musimy się śpieszyć. Możemy delektować się zapierającymi dech w 
piersiach trasami pośród ośnieżonych szczytów, 
zielonych przełęczy, malowniczych jezior. Okoliczne 
drogi zostały stworzone dla miłośników jednośladów. 
Świetna jakość dróg dokładne oznakowanie, osobne 
parkingi dla motorów, zamykane szafki na kaski i 
ubrania, tutaj to normalne. 
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Szczególnie polecamy trasę do jeziora Traunsee przez Bad Goisern oraz trasę do tamy w 
Kaprum. 

  

  

Dzień 4 
Dzisiaj Grossglocker, jedna z najsłynniejszych alpejskich dróg. Czeka na nas 30 kilometrowa 
trasa w górę na wysokość ponad 2500 metrów. Przejazd jest płatny ale przeżycia 
niezapomniane. Z Grossglocker kierujemy się na Lienz i dalej 
do granicy z Włochami. Nocować będziemy w okolicach 
Cortina d’Ampezzo.  ok. 200 km 

  



Dzień 5 
Na dzisiaj proponujemy jedną z najsłynniejszych tras motocyklowych w Dolomitach przez 
Passo Falzarego i Passo Pardoi (SR48). Warto odwiedzić również Passo Fedaia i Lago di 
Fedaia u podnóża Marmolady, najwyższego szczytu Dolomitów (3344 m n.p.m.). Następnie 
skierujemy się do Bolzano, Ponte di Legno i wreszcie Bormio aby mieć dobre miejsce do 
wyruszenia w jutrzejszą przygodę. Ok. 300 km. 
W Bormio wybierzemy się na odpoczynek do 
basenów termalnych. 
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Dzień 6 
Dzisiaj wyczerpiemy roczny limit wrażeń. Z Ponte di 
Legno wyruszymy do niewielkiej górskiej miejscowości 
Santa Caterina przez przełęcz Gavia. Im wyżej 
(przewyższenie 1400 metrów) droga staje się coraz węższa, 
asfalt coraz bardziej zniszczony, jednakże naszym zdaniem 
to najwspanialsze 25 kilometrów w całych Włoszech. 

Z Santa Caterina zjeżdżamy do Bormio. Tam zacznie się 
kulminacyjny punkt naszej wyprawy. Wjazd na jedną z 
najsławniejszych przełęczy Passo di Stelvio. Będziemy 
wjeżdżali od strony południowej. Na odcinku około 20 km 
wespniemy się o 1500 metrów w górę. Przez przełęcz 
Stelvio i Gavia często prowadzone są górskie etapy wyścigu 
kolarskiego Giro d’Italia. Wielu kojarzy również drogę do Stelvio 
z jednego z odcinków Top Gear, w którym została uznana za 
najlepszą drogę świata. Z przełączy będziemy zjeżdżali na 
północny wschód. Aby zjechać na dół będziemy 
musieli pokonać 48 zakrętów (zakręty są 
numerowane). 

 Nocować będziemy w okolicach Merano. 

Do przejechania ok. 170 km 

  





Dzień 7 
Z Merano kierujemy się na Vipitento (droga 
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nr SS44) a następnie na Innsbruck przez przełęcz Brenner, prowadzona estakadą trasa jest 
najdogodniejszym szlakiem komunikacyjny między Austrią i Włochami 

Dalej na Innsbruck, Rosenheim, Salzburg, Linz do Granicy z Czechami gdzie będziemy mieli 
nocleg. 

Ok. 420 km 

  




Dzień 8 
Ostatni dzień naszej wyprawy. Kierujemy się do Polski. Do granicy mamy nieco ponad 300 
km. 
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