[RAKOUSKO]

CANYONING TYROLSKO
Vzdálenost z Prahy/Brna: 540 / 650 km
Kombinace putování, lehkého lezení a slaňování v soutěskách, skoky
do tůní, proplouvání tobogánů a vodopádů - to je canyoning. Účastníci
jsou vybaveni neoprenovými obleky, helmami, úvazky a karabinami.
Túry vedou zkušení horští vůdci.

Canyoning SPORTY
Program je určen i pro sportovní začátečníky.
Program Sporty trvá cca 4,5-6 hodin, z toho vlastní túra cca 2-3 hodiny.
Středně obtížné slaňování, náročnější seskoky do soutěsek (3-5 m),
proplouvání přírodních tobogánů. V ceně je piknik.
Předpokládá se dobrá rovnováha, pevný krok a fyzická kondice.
Doba trvání programu: 4,5 - 6 hodin
Minimální věk: 12 let

Canyoning SHORT & HEAVY
Program Short & Heavy je střední až těžká varianta canyoningu určená pro
náročnějsí, s obtížnějšími pasážemi jako je slaňování 10 i více metrů,
tobogány, skoky do tůní až z 12 m. Dobrá kondice a předchozí znalosti jsou
předpokladem.
Doba trvání programu: 3-4 hodiny
Minimální věk: 14 let

Canyoning ULTIMO
Žij své sny! Program Ultimo je náročná varianta canyoningu určená pro
zdatné a zkušené, s obtížnými pasážemi, slaňování až 20 m a skoky z 2-16
metrů. V ceně programu je piknik.
Doba trvání programu: 4 - 5 hodin
Minimální věk: 16 let
Cena v Kč/os.

Sezóna

1.6. – 30.9.

SHORT & HEAVY
ULTIMO (vč. pikniku)
2 190
3 190
SPORTY (vč. pikniku)
Dospělí
Mládež 12-16 let
2 790

2 550

V ceně:
• Zapůjčení potřebné výstroje (neoprénový oblek, vesta, přilba, karabina,
nepromokavá bunda, neoprénové ponožky, pohory, úvazek, smyčka)
• Instruktor
• Transfer ze základny v Oetzu/Haimingu
• Piknik (u programu Sporty a Ultimo)
• DPH
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• Ubytování - zajistíme na požadavek, např. v nedalekém Pitztalu (Alpenrose)
Slevy:
• 1. moment do 30.4.: -6% pro stálé klienty, -4% pro nové klienty
• Pro klienty ubytované v prázdninovém domě Alpenrose: -4%
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