PARADISE & TURISTIKA
VIA FERRATA RAKOUSKO
HOCHSCHWAB – GRUPPE
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 Hochschwab- Gruppe, nedaleko hlavního města Rakouska. Tento Via
ferratový výlet nabídne hodně vzdušných a krásných pohledů střídající s technickými pasáži. Hlavní dominantou
těchto ferrat je lanový žebřík, který lze obejít – pro ty odvážnější je to nezapomenutelný zážitek, který se musí
vyzkoušet! V případě rychlé skupiny, lze vyzkoušet 4-5 ferrat za dva dny.

PROGRAM:
Pátek 5.6.2020- Sraz14:00, parkoviště Decathlon – Avion Shopping park, Ubytování, proškolení, úvod
Sobota 6.6.2020- Olivers Mariazeller Steig / Klettersteig Spielmauer (B/C) 40 min., Tristans Kirchbogensteig /
Klettersteig Spielmauer (C) 40 min, Felix' Himmelsleiter / Klettersteig Spielmauer (D) 40 min
Neděle 7.6. 2020 Dle výkonnosti, možnost volby: Eisenerzer Steig – Klettersteig (B-C) 300 min., Kaiser – Franz –
Joseph Klettersteig (D) 360 min., 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: 3 600 KČ
CENA BEZ DOPRAVY: 2 600 KČ

Termín: 5- 7. 6. 2020
Oblast: Rakousko, oblast Hochschwab- Gruppe

PŮJČOVNÉ HORO VYBAVENÍ: 650 KČ/ OS.

Náplň: turistika, via ferrata
Ubytování: ve vlastních stanech oblast Eisenerz
Doprava: Organizovaná/ vlastní
Strava: Ve vlastní režii (camping, restaurace)
Maximální počet účastníků: 14 osob

Cena dále zahrnuje: ubytování ve vlastních
stanech, poplatky za ubytování, poplatky za
parkování, silniční taxy, zaškolení pohybu na
ferratách
Cena nezahrnuje: stravu, cestovní pojištění
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