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[RAKOUSKO] 
 

 RAFTING NA SALZACHU 
                                  

 

Vzdálenost z Prahy/Brna: 460 / 515 km  
 

Rafting na jedné z nejkrásnějších řek v Rakousku uprostřed krásné alpské 
přírody. Obdržíte neopren, plovací vestu, nepromokavou bundu, neoprenové  
boty, helmu a pádlo a po úvodní instruktáži o technice jízdy a o bezpečnostních 
zásadách, vydáte s instruktorem na vícemístných raftových člunech na 
adrenalinový zážitek na řece Salzach. Součástí programů je občerstvení a 
certifikát o absolvovaném raftingu, který obdržíte při ukončení programu.  

 
 WILD WATER RAFTING – 1/2denní  
 

2hodinová plavba na 16 km dlouhém úseku divoké vody s peřejemi, kaskádami a 
balvany z Taxenbachu do Schwarzachu. Program je zakončen malým občerstvením - 
"rafting-jause" (párek s chlebem) a předáním památního certifikátu.  
 

Obtížnost plavby: WW 1-3, plavba cca 2 hodiny, celý program trvá cca 4 hodiny 
Minimální věk:  12 let, Minimální výška: 140 cm 
Začátek plavby: denně v 10:00 nebo 14:00 hodin 

 
TOTAL RAFTING TOUR –  celodenní  

Celodenní program nabízí vzrušující asi 21 km dlouhou trasu z Högmoossu do 
Schwarzachu. Po 1,5 hod. plavby nás čeká grilování na břehu řeky (kotleta, klobása, 
pečené brambory a salát) a po něm následuje asi 2 hodinový úsek do cíle plavby.  
 

Obtížnost plavby: WW 1-3, plavba 3-4 hodiny, celý program cca 6 hodin 
Minimální věk:  16 let 
Začátek plavby: v 9:30 hodin, každou sobotu a neděli 

 
RODINNÝ RAFTING –  od 7 let 

3hodinová lehčí varianta raftingu pro celou rodinu je vhodná pro děti od 7 let.  
 

Obtížnost plavby: WW 1-2, plavba 1 hodinu, celý program 3 hodiny 
Minimální věk:  7 let,   Minimální výška: 130 cm 
Začátek plavby: ve 14:30 hodin, od úterka do neděle 

 
Místo srazu (u všech programů): raftingová základna Raftingcenter v Taxenbachu  

 

 
Sezóna 

                  Cena v Kč/os. 
WILD WATER RAFTING – 1/2denní 

Dospělí Mládež 12-15 let 

 1 430 1 160 

 
 

1.6.-30.9.2017 

RODINNÝ RAFTING 

  Dospělí Děti a mládež 7-15 let 

1 090 890 

TOTAL RAFTING TOUR – celodenní 

2 150 
 

V ceně: 

• Zapůjčení kompletní vodácké výstroje (neoprén, plovací vesta, nepromokavá bunda,  
  ochranná helma, neoprenové boty) a pádla, raftové čluny, poplatky za vstup na řeku,  
  vůdci plavidel, DPH  

• Občerstvení u Wild Water Rafting resp. grilování u Total rafting tour 
 

Služby za příplatek: 

• Cestovní pojištění 
• Ubytování – na dotaz (jakákoliv kategorie) 
 

Slevy: 

• Motivační slevy a Poukázky 
 
Další možnosti výletů a programů:  
Rafting lze spojit s dalšími programy i s návštěvou unikátní soutěsky 
Lichtensteinklamm či Kitzklochklamm 


