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[RAKOUSKO] 
   

 CANYONING V ALMBACHKLAMM 
                                

 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 460 / 515 km  
 
Canyoning – to je túra v bezprostřední blízkosti burácejícího potoka, 
částečně se brouzdaje vodou, potom stezkou podél horské bystřiny, 
slaňování v soutěskách, skoky do tůní, klouzání přírodními vodními 
tobogány a další malá dobrodružství. K vybavení patří neoprenové 

obleky, helmy, úvazky, karabiny, lana a doprovod zkušených horských 
vůdců. Almbachklamm je velmi krásná, ne příliš obtížná soutěska, 
vhodná i pro začátečníky. 

 

Předpokladem je umět plavat, nemít závratě a být v dobré kondici.  
Doba programu: cca 5 hodin, z toho 2 hodiny v soutěsce. 

Minimální věk: 10 let  

Minimální výška: 155 cm 

Místo srazu: u pensionu Sonnhof v Taxenbachu 

Začátek programu: každé úterý / čtvrtek / neděle,  v 9:30 hod. 

 

                                                                                               Cena v Kč/os. 

Sezóna S transferem 

1.5.-30.9. 2018 1 990 
 

V ceně: 
• zapůjčení potřebné výstroje (neoprenový oblek, vesta, přilba, pohory,     
  nepromokavá bunda, neoprenové ponožky, úvazek, smyčka, karabina) 
• quide - instruktor 
• transfer do / z Klammu  
• DPH  

 

 

 

Služby za příplatek: 
• cestovní pojištění 
• ubytování – na dotaz  
 

Slevy: 
•  bez transferu: -400 Kč/os.  
• 1. moment do 30.4.2018: -6% pro stálé klienty, -4% pro nové klienty 
• pro stálé klienty, skupiny a online rezervace 

 

 
 

Další možnosti výletů a programů v okolí: 

• Možnost spojit s dalšími aktivitami – např. s raftingem, lezením,  
  tandemovým paraglidingem, výletem na kole s průvodcem nebo    
  mountainbikingem 

• Krimmelské vodopády - nejvyšší vodopády střední Evropy a páté  
   nejvyšší vodopády Evropy  

• Zell am See a Kaprun 

• Soutěska Lichtensteinklamm v Pongau 

• Bischofshofen se zříceninou Bachsfall 

• Salzachoffen - soutěska za historickým městečkem Bishofshofenem 

• Eisriesenwelt - přírodní rarita světového formátu, největší ledová  

  jeskyně světa ležící ve výšce 1640 - 1770 m 

• Středověký hrad Hohenwerfen 

• Salzburg 


