PARADISE & TURISTIKA
VIA FERRATA RAKOUSKO
SOLNÉ KOMORY
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Nemáte zkušenost s via ferratou a rádi byste jí na začátku via ferratové sezóny vyzkoušeli?
Volnočasová společnost Paradise organizuje via ferratový výlet pod vedením a organizací akreditovaných
horských průvodců. Objev prostředí Rakouských alp, pohoří Dachstein se stejnojmennou nejvyšší horou, jež se
tyčí do výšky 2995 m.n.m. Pohybovat se budeme v oblasti solných komor, které mají více než 7tisícovou historii,
krásnou neporušenou krajinou, kterou zdobí solná jezera s lodní dopravou. V závěru výletu se podíváme do
nejznámějšího místního města rozpínajícího se okolo jezera Hallstatt see, horští nadšenci se mohou vydat na
operativní via ferratu.

PROGRAM:
Čtvrtek 14.5.2020- Sraz14:00, parkoviště Decathlon – Avion Shopping park, Ubytování, proškolení, úvod
Pátek 15.5.2020- Donnerkogel Intersport Klettersteig (D), Lasere Alpin Klettersteig (C),
Sobota 16.5.2020 - Postalmklamm Klettersteig (D)
Neděle 17.5.2020 - Leadership Klettersteig (C), odjezd – očekávaný příjezd Ostrava cca 20:00.
* hodnocení ferrata A – nejjednodušší, F nejobtížnější
* pro bližší informace/ fotky z výše zmíněných ferrata napište na kontakty uvedené v závěrů propozic

VYBAVENÍ:
Horolezecký sedák, via ferratový set, Smice 140 cm, 2x plochá karabina, turistické oblečení, batoh, věci
osobní potřeby. (jsme schopni horo vybavení zajistit za poplatek 650 Kč/komplet set/ osoba. V případě
vlastního zájmu možnost oslovit kamenné obchody hudy sport, rock point.)

REKAPITULACE:

CENA S DOPRAVOU: 3 800 KČ
CENA BEZ DOPRAVY: 2 800 KČ

Termín: 14- 17. 5. 2020
Oblast/Místo: Rakousko, oblast Hallstatt
Náplň: Turistika, via ferrata
Ubytování: Vlastních stany, oblast Mittertal
Doprava: Organizovaná/ vlastní
Strava: Ve vlastní režii (camping, restaurace,
hospody)
Max. počet účastníků: 14 osob

PŮJČOVNÉ HORO VYBAVENÍ: 750 KČ/ OS.
Cena dále zahrnuje: ubytování ve vlastních
stanech, poplatky za ubytování, poplatky za
parkování, silniční taxy, zaškolení pohybu na
ferratách
Cena nezahrnuje: stravu, cestovní pojištění,
náklady na lanovku Donnerkogel Intersport
Klettersteig (D) cca 19 euro, osoba, návštěva
solných dolů ve městě Hallstat, vybavení
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