[RAKOUSKO]

RAFTING TYROLSKO
Vzdálenost z Prahy/Brna: 540 / 650 km
Díky exkluzivní smlouvě s tyrolskou raftingovou společností FeelFree vám
můžeme nabídnout rafting na základě oficiálních povolení, za zvýhodněnou cenu
pro klienty Sport-S. Všichni vůdci plavidel jsou profesionálové s platnou
rakouskou licencí.

IMSTERSCHLUCHT – 1/2denní
Imsterschlucht - snad nejznámější raftingová trasa v Evropě. Ledovcová řeka Inn a
její 14 km dlouhý věhlasný kaňon, který začíná pod městečkem Imst a končí u Haimingu
není nejoblíbenější raftingovou trasou v Evropě jen tak pro nic za nic! Každému raftaři
poskočí srdce radostí při pohledu na úsek řeky proslulý četnými peřejemi a místy až 2 m
vysokými vlnami. Inn s jeho množstvím vody je ideální jak pro raftingové začátečníky, tak
pro všechny ostatní vyznavače outdoorových sportů a raftingové nadšence. Tato plavba
je více než dobrodružství, je to zážitek velmi zvláštního druhu!
Obtížnost plavby: WW 3-4, doba plavby cca 3 hod.
Minimální věk: 10 let, děti ve věku 10-16 let pouze v doprovodu rodičů
Raftové čluny: vícemístné

ADVENTURE RAFTING – celodenní
Kombinace dvou půldenních programů: Imsterschlucht a Ötztaler Ache.

Ötztaler Ache – 12 km dlouhý úsek bouřlivé ledovcové řeky pod městečkem Ötz je
vrcholným zážitkem. Jen pro zkušené a zdatné!!!
Obtížnost plavby: WW 4-5, doba plavby 2,5-3 hodiny
Minimální věk: 16 let
Raftové čluny: vícemístné
IMSTERSCHLUCHT – 1/2denní
Sezóna

1.6. – 30.9.

Cena v Kč/os.

Dospělí (od 17 let)
pondělí – pátek

sobota – neděle

1 590

1 690

Mládež (12-16 let)

1 490

ADVENTURE RAFTING – celodenní

3 690
V ceně:
• Zapůjčení kompletní vodácké výstroje (neoprén, plovací vesta, nepromokavá bunda,
ochranná helma, neoprénové boty) a pádla; raftové čluny
• Poplatky za vstup na řeku, vůdci plavidel
• Transfer ze základny v Haimingu na start
• DPH
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• Ubytování - zajistíme na požadavek, např. v nedalekém Pitztalu (Alpenrose)
Slevy:
• 1. moment do 30.4.2017: -6% pro stálé klienty, -4% pro nové klienty
• Pro klienty ubytované v prázdninovém domě Alpenrose: -4%
Další možnosti programů:
• Canyoning, mountainbiking,ferraty
• AREA 47 - sportovní a adrenalinové centrum nabízí mj. tobogány, skluzavkový park,
nejvyšší umělou lezeckou stěnu v Rakousku, vysoké lanové dráhy, beach volejbal,
fotbal a další atrakce, show a koncerty
• Skalní soutěsky Rosengartenschlucht, Pitzerklammschlucht, Kitzgartenschlucht
• Wildspitze (3.768 m) – nejvyšší hora Tyrolska
• Bungee Jumping, výška úctyhodných 90 m
• Nejvyšší vodopád Tyrolska Stuibenfall (150 m)
• Koupání v horském jezírku Piburgersee
• Alpine Coaster - nejdelší alpská bobová dráha s převýšením 500 m, délka 3,5 km
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