Via ferrata – Rakousko
Hochschwab-Gruppe

Termín: 5-7.10.2018
Oblast: Rakousko, Hochschwabgruppe,
Náplň: turistika, via ferrata
Ubytování: Apartmány město Eisenerzer
Maximální počet účastníků: 15 osob
Doprava: Organizovaná/ vlastní
Nemáte zkušenost s via ferratou a rádi byste jí v závěru sezóny ještě vyzkoušeli? Nyní máte
možnost, volnočasová společnost Paradise, organizuje výlet pod dohledem tří vyškolených
horských průvodců a jednoho amatérského záchranáře do Rakouských skalin
Hochschwabgruppe, kde je možnost zdolat za víkend 4-5 menších ferrat. Nocovat budeme
v apartmánech v nedalekém městu. Maximální počet osob 15. V případě nepříznivého počasí
náhradní termín o týden později.
Potřebné vybavení: horolezecký sedák, via ferratový set, Smice 140 cm, 2x plochá karabina,
turistické oblečení, batoh, věci osobní potřeby. (V případě potřeby jsme schopni horo
vybavení zajistit za poplatek 400 Kč/komplet set. V případě vlastního zájmu možno oslovit
kamenné obchody hudy sport, rock point.)
Harmonogram – pátek 5.10.2018
Výjezd z Ostravy v pátek odpoledních hodinách v cca 14:00.
Ubytování, proškolení, teoretická a praktická ukázka.
sobota 6.10.2018
Cvičené trasy (Hodnocení ferrata A – nejjednodušší, F neobtížnější)
Olivers Mariazeller Steig / Klettersteig Spielmauer (B/C) 40 min
Tristans Kirchbogensteig / Klettersteig Spielmauer (C) 40 min
Felix' Himmelsleiter / Klettersteig Spielmauer (D) 40 min
neděle 7.10.2018 (dle výkonnosti, možnost volby)
Eisenerzer Steig – Klettersteig (B-C) 300 min.
Kaiser – Franz – Joseph Klettersteig (D) 360 min.

Cena 2.600,- bez dopravy
Cena 3.600,- včetně dopravy
Cena dále zahrnuje
-

ubytování

-

poplatky za ubytování

-

zaškolení pohybu na ferratách

Cena nezahrnuje
-

stravu

-

cestovní pojištění

Přihláška na akci: v případě zájmu nás prosím kontaktujte na email info@paradiseschool.cz,
či za pomocí telefonní komunikace na číslo 731 898 597, kde sdělíte své jméno, příjmení,
telefonní a emailový kontakt.
Platba: V případě zájmu prosím zašlete zálohu 1 000,- Kč do 30. 9. 2018, a to na účet
1062681029/3030, do zprávy pro příjemce připište své jméno a příjmení + Ferrata. (Záloha je
nevratná, možnost účasti jiné osoby v případě nemoci atd.) Zbytek částky tzn. 1 600 či 2600,Kč je nutno uhradit do začátku akce. Pokud je potřeba platbu řešit jiným způsobem, zavolejte
či napište e-mail a domluvíme se osobně.

