[RAKOUSKO]

CANYONING TYROLSKO
Vzdálenost z Prahy/Brna: 540 / 650 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. Kombinace putování, lehkého
lezení a slaňování v soutěskách, skoky do tůní, proplouvání tobogánů a
vodopádů - to je canyoning. Účastníci jsou vybaveni neoprenovými
obleky, helmami, úvazky a karabinami. Túry vedou zkušení horští vůdci.
Předpokladem pro absolvování canyoningu je umět plavat, nemít závratě a
být v dobré kondici.
V Tyrolsku v oblasti Ötztalu si můžete vybrat ze tří různých programů
canyoningu – Short and Heavy, Sporty nebo Ultimo, které se liší obtížností
i délkou programu.
Vyberte si jeden program, nebo prožijte více adrenalinových dnů spojením
canyoningu s dalšími – s raftingem, lezením, mountainbikingem a dalšími
aktivitami. Připravíme vám kombinace dle vašich požadavků, včetně
ubytování a dalších služeb.
Ubytování:
Program bez ubytování. Na dotaz vám zajistíme ubytování dle požadovaného
standardu.
Doporučujeme spojit program s pobytem v prázdninovém domě Alpenrose
(viz Pobytové zájezdy / Pobyty na horách / Rakousko - Pitztal), pro ubytované
navíc získáte slevu na canyoning -4% z uvedených cen.
Stravování:
Občerstvení v rámci programu.
Doprava:
Vlastní
Další možnosti výletů a programů v okolí:
• Skalní soutěsky Rosengartenschlucht, Pitzerklammschlucht,
Kitzgartenschlucht
• Wildspitze (3.768 m) – nejvyšší hora Tyrolska
• Bungee Jumping v Pitztalu, výška úctyhodných 90 m
• Památník Miroslavu Tyršovi, zakladateli českého Sokola v Otztalu
• Umhausen – prehistorické muzeum “Ötzi-Dorf"
• Nejvyšší vodopád Tyrolska Stuibenfall (150 m)
• Vent v Ötztalu (95 km) – nedaleko odtud nalezeno v roce 1991 tělo
pravěkého pastevce, přezdívaného „Ledový muž Ötzi“
• Aquadom Längenfeld
• 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
• Koupání v horském jezírku Piburgersee
• Alpine Coaster - nejdelší alpská bobová dráha s převýšením 500 m,
délka 3,5 km
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Canyoning SHORT & HEAVY
Program Short & Heavy je střední až těžká varianta canyoningu určená pro
náročnějsí a zkušené jedince, se zaručenou zábavou. Čekají vás obtížnějšími
pasáže jako je slaňování z 10 i více metrů, tobogány a skoky do tůní až z 12 metrů.
Dobrá kondice a předchozí znalosti jsou proto nezbytným předpokladem pro
absolvování tohoto programu.
Doba trvání programu: 3-4 hodiny
Minimální věk: 14 let
Minimální počet účastníků: 5 osob
Program je určen i pro sportovní začátečníky a mládež

Canyoning SPORTY

Program Sporty trvá cca 4,5-6 hodin, z toho vlastní túra cca 2-3 hodiny. Středně
obtížné slaňování, náročnější seskoky do soutěsek (3-5 m), proplouvání přírodních
tobogánů. Předpokládá se dobrá rovnováha, pevný krok a fyzická kondice. V ceně
je piknik.
Doba trvání programu: 4,5 - 6 hodin, z toho vlastní túra 2-3 hodiny
Minimální věk: 12 let

Canyoning ULTIMO
Žij své sny!
Akční adrenalinový zážitek s obtížnými pasáženi, se slaňováním až ze 20 m
vysokých slaňovacích bodů, dech beroucí skoky od 2 do 16 m do průzračných tůní
v soutěskách - to je náročná varianta canyoningu určená pro zdatné a zkušené
jedince - canyoning Ultimo. Účastníci jsou vybaveni neoprenovými obleky,
helmami, úvazky a karabinami. Túry vedou zkušení horští vůdci. V ceně programu
je piknik.
Doba trvání programu: 4 - 5 hodin
Minimální věk: 16 let
Cena v Kč/os.
Sezóna

Program Short & Heavy (od 14 let)

1.5. – 30.9.

2 350

Sezóna

Program Sporty

1.5. – 30.9.

Dospělí

Mládež 12-16 let

2 950

2 690

Sezóna

Program Ultimo (od 16 let)

1.5. – 30.9.

3 290

V ceně:
• Zapůjčení potřebné výstroje (neoprénový oblek, vesta, přilba, karabina,
nepromokavá bunda, neoprénové ponožky, pohory, úvazek, smyčka)
• Instruktor
• Transfer ze základny v Ötzu
• Piknik (kromě programu Short & Heavy)
• DPH
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• Ubytování - zajistíme na požadavek, např. v Pitztalu (Alpenrose)
Slevy:
• 1. moment do 30.4.: -6% pro stálé klienty, -4% pro nové klienty
• Pro stálé klienty, skupiny a online rezervace
• Pro klienty ubytované v prázdninovém domě Alpenrose: -4%
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