[RAKOUSKO]

RAFTING NA SALZACHU
Vzdálenost z Prahy/Brna: 460 / 515 km
Adrenalinový zážitek ve dvou úsecích horního toku řeky Salzach pod hradbou
Vysokých Taur. Rafting lze spojit s návštěvou unikátní soutěsky Lichtensteinklamm či Kitzklochklamm, které patří k lákavým turistickým cílům této oblasti.

WILD WATER RAFTING – 1/2denní
Rafting na jedné z nejkrásnějších vodáckých řek v Rakousku uprostřed krásné alpské
přírody. Vybaveni neoprenem, plovací vestou, nepromokavou bundou, neoprenovými
botami, ochrannou helmou a pádlem se po úvodní instruktáži, poučeni jak o technice
jízdy, tak i o všech bezpečnostních zásadách, vydáte s instruktorem na vícemístných
raftových člunech na 2hodinový adrenalinový zážitek na řece Salzach –16 km dlouhý
úsek divoké vody s peřejemi, kaskádami a balvany z Taxenbachu do Schwarzachu.
Po ukončení plavby bude program zakončen malým občerstvením - "rafting-jause"
a dostanete památní certifikát o absolvované plavbě.
Obtížnost plavby: WW 1-3, plavba cca 2 hodiny, celý program trvá cca 4 hodiny
Minimální věk: 12 let
Začátek plavby: 10.00 nebo 14.00 hodin

TOTAL RAFTING TOUR – celodenní
25km úsek z Högmossu do Schwarzachu.
Sraz je na raftingové základně v Taxenbachu, odkud budete po obdržení potřebného
vybavení a instruktáže k plavbě přepraveni 5 km proti proudu řeky do Högmoossu, kde
plavba začíná. Asi po 1,5 hodině plavby bude připraveno přímo na břehu řeky grilování
(gril. kotlety a brambor, salát), po němž následuje delší a divočejší část plavby (cca 2
hod.) do cíle ve Schwarzachu. Odtud budete odvezeni zpět na raftingovou základnu,
kde dostanete památeční dokument o úšpěšném zvládnutí plavby.
Obtížnost plavby: WW 1-3, plavba cca 4 hodiny, celý program cca 6 hodin
Minimální věk: 16 let
Začátek plavby: v 9:30 hodin
Místo srazu (u obou programů): raftingová základna Raftingcenter v Taxenbachu
Sezóna

WILD WATER RAFTING – 1/2denní
Dospělí
Mládež 12-15 let

1 390
1.6. – 30.9.

1 190

TOTAL RAFTING TOUR – celodenní
1 990

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:
• 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

______________________________________________________________________________________
1
Sport-S, s.r.o., Blatenská 113, 430 03 Chomutov, www.sport-s.cz, info@sport-s.cz
28.října 1078, 430 01 Chomutov, tel.: 474 624 088, 777 263 423 fax: 474 628 874

