[RAKOUSKO]

RAFTOVÉ VÍKENDY NA SALZE
Pohodové víkendy s raftováním na jedné z nejkrásnějších řek Rakouska
a přitom kousek od českých hranic – na Salze. Vápencové soutěsky,
tyrkysová, nádherně průzračná voda, adrenalinové peřeje, to jsou trumfy,
které lze jen těžko přebít… a co víc, úsek, který se nám bude líbit, si
klidně dáme dvakrát a večer si můžeme společně zagrilovat.
Sjížděné úseky:
OBERSALZASCHLUCHT
Počet km: 13
Obtížnost: WW 1-3
13 km dlouhý úsek od soutěsky Presceny do Wildalpenu. Zpočátku
nenáročný meandrující tok WW 1 postupně vystřídají peřeje s větší a
větší obtížností až do WW 3.
SALZASCHLUCHT
Počet km: 19
Obtížnost: WW 3
19 km úsek mezi Wildalpenem a Palfau. Křišťálově průzračná voda,
hluboké soutěsky, krásné dlouhé peřejnaté úseky s obtížností do WW 3.
Program:
Pátek: odpoledne odjezd z ČR, příjezd do kempu, ubytování.
Sobota: podle vodního stavu rafting nad Wildalpenem nebo v soutěsce
Salzaschlucht.
Neděle: rafting v soutěsce Salzaschlucht, případně v úseku dle výběru,
odpoledne odjezd, v noci příjezd do ČR.
Ubytování: v kempech ve vlastních stanech
Noclehů / míst pobytů: 2 / 1
Stravování: z vlastních zdrojů, možnost stravování v místních pizzeriích
a restauracích
Obtížnost plavby: WW 1+ až WW 3
Minimální věk: 13 let
Používané lodě: 2místná nafukovací Orinoka se zvednutou špičkou a
zádí a samovylévacím dnem, které přispívá ke stabilitě člunu. Stabilita je
dále zajištěna větší šířkou člunu a upínacími popruhy.
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V ceně zájezdu: doprava, 2x ubytování v kempu, kompletní vodácký program na Salze,
včetně vypůjčení potřebného vybavení, tj. nafukovacích 2 místných člunů (orinoka),
pádel, plovacích vest, nepromokavých bund a neoprenových bot, vedoucí zájezdu,
instruktor, večerní grilování, DPH.
Slevy: - Sleva stálého klienta - 3%
- Dětská: slevy pro děti do 15 let
- Moment: -5% pro stálé klienty, -3% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy
do 31.3.2014!
Služby za příplatek: cestovní pojištění
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