Basiskamp
Brenta en Presanella

GEBIED
Gelegen in het Val Rendena en bij de ingang van het Val di Genova biedt de omgeving vele
mogelijkheden om mooie wandelingen te maken. Voor de liefhebbers van Vie Ferrata biedt met name
het Brenta-massief vele mogelijkheden, van dagtochten tot meerdaagse tochten. Het mooie is dat er
vaak tussen de hutten ook een pad is zonder Vie Ferrata. In de Presenella zijn diverse hoogalpiene
tochten te maken. Ook voor de bergwandelaar zijn er voldoende mogelijkheden, wat te denken van
een wandeltocht langs 5 mooie meertjes in de omgeving van Madonna di Campiglio. Het gebied
rondom de Adamello/Presanella leent zich voor gletsjertochten, ervaring is vanzelfsprekend
noodzakelijk.

CAMPING
Dit basiskamp wordt gehouden op:
Camping Fae della Val Rendena
I-38084 San Antonio di Mavignola
Madonna di Campiglio
www.campiglio.it/campingfae
De camping bevindt zich op een hoogte van 1050 meter dichtbij de monding van de Val di Genova.
De natuurparken van Adamello en van Brenta liggen op 7 km afstand van Madonna di Campiglio en
op 5 km vanaf Pinzolo. De camping is voorzien van alle services zoals warm water, douches, bar,
kleine supermarkt, tv-zaal, gratis WiFi en speeltuin. Je kampeert hier op terrassen tegen een berghelling aan. De plekken zijn tussen de 60 en 80 m2 groot, gelegen aan een doodlopend
asfaltweggetje. Het terrein is geschikt voor caravans en er is stroomaansluiting te krijgen.
Levensmiddelen koop je in het dorp San Antonio di Mavignola, dat op ongeveer 500 m afstand van de
camping ligt. Andere sportmogelijkheden, zoals zwembaden, paardrijden en tennissen vind je binnen
een afstand van 10 km.

REISROUTE
Auto: Via Kufstein of Ulm – Brennerpas - Trento-Noord - Riva del Garda - Madonna di Campiglio.
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,
www.maps.google.com.

HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING
Brenta
 Bivacco Bonvecchio (CAI, 2790 m)
 Rifugio Vallesinella (1513 m)
 Rifugio Casinei (1825 m)
 Rifugio Capanna Spinale (2195 m)
 Rifugio Giorgio Graffer (CAI, 2261 m)
 Rifugio Tuckett e Sella (CAI, 2271 m)
 Bivacco Ettore Castiglioni (CAI, 3135 m)
 Rifugio Brentèi (CAI, 2182 m)
 Rifugio Alimonta (2591 m)
 Rifugio Pedrotti (CAI, 2483 m)
 Rifugio Silvio Agostini (CAI, 2410 m)
 Rifugio XII Apostoli (CAI, 2489 m)

Presenella
 Rifugio Cornisello (2112 m)
 Rifugio Giovanni Segantini (CAI, 2371 m)
 Bivacco Presanella Vittorio Roberti (CAI, 2205 m)
 Bivacco Orobica (CAI, 3382 m)
 Rifugio Stella Alpina (1450 m)
 Rifugio Bedole (1641 m)






Rifugio Citta di Trento-Mandrone (CAI, 2449 m)
Rifugio Al Caduti dell’Adamello (CAI, 3040 m)
Bivacco Bocca Cunella (CAI, 2150 m)
Rifugio Zeller (1378 m)

ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van mogelijke tochten; in het gebied zijn nog andere
mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of deze
voor de deelnemers niet te zwaar is. Genoemde tijden zijn richttijden exclusief pauzes.
WANDELTOCHTEN:
Er zijn vele korte wandelingen als dagtocht vanaf de camping te ondernemen, zowel aan de Brentaals aan de Presanella-zijde. Alle hutten in de omgeving van de camping zijn interessant als doel voor
een dagtocht.
Let op: de weg in het Val Genova en naar Rifugio Vallesinella worden overdag afgesloten voor
autoverkeer. Vanaf een parkeerplaats kan met een regelmatige busdienst de reis worden voortgezet.


In het Val Genova: vanaf Albergo Cascate de Nardis via de Sentiero delle Cascate naar de
Rifugio Bedole



Malga Campo route 230 naar Rif. S. Giuliano en 221 richting Caderzóne. Ter hoogte van
Malga Campostril doorsteken naar Malga Campo (advies zorg voor een recente 1:25.000
kaart en kompas/ GPS: het eerste stuk vanaf Malga Campostril is lastig te vinden)



Rifugio Ghedina route 333 naar de Passo del Groto en dan via 354; 307 en 307B afdalen
naar Pinzolo



Rifugio Vallesinella – Rifugio Casinai – Rifugio dell Tuckett (via 317 of 318 en 328) – Rifugio
Stopanni (316) en met de gondel naar Madonna afdalen



Rifugio Vallesinella – Rifugio Casinai – Malga Vallesinella di Sopra – Rifugio Vallesinella



Sentiero della 5 laghi vanuit Madonna met de gondel 5 Laghi omhoog naar rif. Pancugolo –
Lago Ritorto – Lago Lambin – Lago Seròdoli – Lago Nero- Rifugio Lago Nambino - Madonna

KLETTERSTEIGE:
In de Brenta zijn routes aangelegd, die hoog boven de voetpaden verbinding geven tussen de hutten.
Ze leiden over hoge, smalle en niet zo eenvoudige pasovergangen: BOCHETTE. Zij worden de Vie
Ferrata d.w.z. ijzeren routes genoemd. Deze routes worden met behulp van staalkabels, pinnen,
voetsteunen en ijzeren ladders toegankelijk gemaakt.
De ijzeren wegen zijn er in verschillende moeilijkheidsgraden. De mooiste maar ook de moeilijkste
ijzeren weg is de Via Bochette Alte, die alleen voor zeer ervaren specialisten is weggelegd. De hele
doorsteek van de Bocca di Brenta (2549 m) naar de Bocca del Tuckett (2649 m) over de Via delle
Bocchette en de Via delle Bochette Alta heeft een lengte van ca. 9 km waar minstens 10 uur voor
nodig is.
Vaak is het mogelijk om een huttentocht uit te zetten waarbij een deel van de groep Vie Ferrata loopt
en een ander deel van de groep de wandelpaden volgt.
Meer informatie over Via Ferrata in dit gebied vind je op: www.klettersteig.de (19 in de Brenta) of
www.viaferrata.nl onder Dolomieten zuid (12 stuks in de Brenta).
Om kennis te maken met klettersteigen kan je kiezen voor de Sentiero Gustavo Vidi, een uitdagende
tocht met beveiligde passages (kabels).
HUTTENTOCHTEN:
Brenta
 Een driedaagse tocht in de Brenta:  Rifugio Vallesinella (1513 m) - Rifugio Casinei (1825 m)
- Rifugio Tuckett e Sella (2271 m) - Rifugio Brentèi (2182 m): ca 4½ uur.  Rifugio Brentèi
(2182 m) – Bocca di Brenta (2549 m) -Rifugio Pedrotti (2483 m) – Forcolotta di Noghera
(2413 m) - Rifugio Silvio Agostini (2410 m): ca 4 uur.  Rifugio Silvio Agostini (2410 m) –

Rifugio al Cacciatore (1819 m) - San Lorenzo di Banale (716 m): ca 3 uur, met de bus terug.
Presenella
 Een 2-daagse tocht in de Presenalla  Rifugio Bedole (1641 m) - Passo della Lòbbia Alta
(3045 m) - Rifugio Al Caduti dell’Adamello (3040 m): ca 6 uur, gletsjer.  Rifugio Al Caduti
dell’Adamello (3040 m) – Rifugio Citta di Trento-Mandrone (2449 m) - Rifugio Bedole (1641
m): ca 5 uur.
3 mogelijke tweedaagse tochten vanaf Rifugio Bedole


Rifugio Bedole (1641 m) – Rifugio Città Trento al Mandrone (2450 m)  Rifugio Al Mandrone
(2450 m) – Lago di Scuro – Passo di Macocano – Rifugio Al Madrone – Rifugio Bedole



Rifugio Bedole (1641 m) - Passo della Lòbbia Alta (3045 m) - Rifugio Al Caduti dell’Adamello
(3040 m): ca 6 uur, gletsjer.  Rifugio Al Caduti dell’Adamello (3040 m) – kanon – Rifugio Al
Caduti dell’Adamello – Rifugio Bedole



Rifugio Bedole (1641 m) - Passo della Lòbbia Alta (3045 m) - Rifugio Al Caduti dell’Adamello
(3040 m): ca 6 uur, gletsjer.  Rifugio Al Caduti dell’Adamello (3040 m) – Adamello (3554 m)
– Rifugio Al Caduti dell’Adamello – Rifugio Bedole

De Brenta is druk bezocht in de zomer, het kan dus best lastig zijn om hutten te boeken. Met enige
flexibiliteit zijn er mooie (klettersteig)tochten te maken.
BEKLIMMINGEN:
Vanuit de Rifugio Al Caduti dell’Adamello (Lobbia Alta) (3040 m):





Adamello (3554 m)
Cima Garibaldi (3239 m)
Lobbia Alta (3196 m)
Cno. Bianco (3434 m)

Vanuit de Rifugio Giovanni Segantini (2371 m)
 Cima Presanalla (3558 m)
ROTSKLIMMEN:
In de Brenta zijn oneindig veel klimmogelijkheden in alle moeilijkheidsgraden.

KAARTEN EN GIDSEN
 Tabacco 10, Dolomiti di Brenta – Adamello – Presanella; 1:50.000
 Tabacco 053, Dolomiti di Brenta 1:25.000
 Tabacco 052 Adamello – Presanella; 1:25.000
 AV-Karte 51, Brentagruppe – Gruppo di Brenta; 1:25.000
 Kompass 070, Parco Naturale Adamello – Brenta; 1:40.000
 Kompass 71, Adamello – La Presanella; 1:50.000
 Kompass 073 Brentagruppe – Dolomiti di Brenta; 1:25.000
Tabaccokaarten worden als prettiger ervaren in dit gebied.
 Klettersteigführer Dolomiten; Alpinverlag; ISBN: 978-3-9026-5607-0
 Rother Wanderführer Brenta ISBN 978-3-7633-4181-8
 Kompass Wanderbuch 957 Brentagruppe; ISBN: 978-3-8549-1410-5
 Via Ferratas of the Italian Dolomites: Vol 2; Cicerone Press Milnthorpe; ISBN: 978-1-85284380-9
BEZIENSWAARDIGHEDEN
 Madonna di Campiglio
 Brenta Dolomieten
 Gletsjergebied van de Adamello; veel restanten van de WO I – La guerra bianco
 Val Genova (watervallen)

