Vážení přátelé zveme Vás na

10. ročník manažerského čundru
NEUVĚŘITELNÉ JIŽ 10 LETJ
( Ukrajina se snad vyvedla tak se zase podíváme někam blíž kousek za
hranice do Rakouska a zatím se zdá, že nám to vir neskazí…)

HORNÍ TOK SALZY
(A FERRATA)

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE

ČTVRTEK 13. SRPNA
•

18:00

příjezd účastníků do kempu, ubytování
(postavení stanů).

•

19:00

večeře

•

21:00

večer posezení u ohně, odpočinek

PÁTEK 14. SRPNA
•

08:00

snídaně

•

09:00

sjezd Salza nebo Styer….

•

17:00

návrat do kempu - táborák

SOBOTA 15. SRPNA
•

8:00

snídaně

•

9:00

ferrata

•

16:00

závěr - rozloučení
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1. Den

KEMP WILDALPEN
http://wildwasser.naturfreunde.at/wildwasserzentrum-wildalpen/campingplatz/
Klidný a hezký kemp u řeky Salza. S velmi dobrým sociálním zařízením. Dále pak
přenosné ohniště, pro večerní táboráky. V kempu se trochu posedět dá na klid
není tak háklivý…víme o čem mluvímeJ….

ZAHÁJENÍ – PŘIVÍTÁNÍ – STAVBA STANŮ
Po příjezdu seznámíme účastníky podrobně s programem. A především se
zázemím kempu. Pak postavíme tábor.

STRAVA NA AKCI
Stravu budeme řešit individuálně, naproti kempu je malá restaurace, kde je
možno večeřet, a také objednat snídani. Jinak budeme jíst v restauracích po cestě
a na večer můžeme nakoupit maso na grilování. V Kempu jsou ohniště na kterých
je možno grilovat. Není problém pak společné účty zahrnout do konečné
fakturace. Ve většině restaurací a obchodů se dá platit kartou a v každém
městečku jsou bankomaty.

DOPRAVA VLASTNÍ
Ale většinou se dají dohromady z účastníků více – či
méně naplněná auta:
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1.Den
SNÍDANĚ – SBALENÍ VĚCÍ
RAFTING
Po snídani nás čeká půldenní sjezd řeky na nafukovacích kánoích Baraka.
Pojedeme na nádherné řece Salsa obtížnost WW II – III. Na začátku nás čeká
instruktáž. Každý bude mít celotělový neoprén, boty, vestu a přilbu. Tudíž se
nemusíme bát ani drobného deštíku. Plavba potrvá cca. 3 -4 hodiny. Poplujeme
nádhernou skalnatou soutěskou a jistě bude i příležitost si zaskákat do ledové a
průzračné vody z cca. 6 metrové výšky. Budete překvapeni, jaké je to osvěžení.
Všichni účastníci musí však být bezpodmínečně solidní plavci.

SALZA – POHODOVĚJŠÍ HORNÍ ÚSEK
NEBO STEYER https://www.youtube.com/watch?v=0yYGhpMIESs
Ráno sjedeme výš po řece a odvezeme auta do cíle naší plavby. Čeká nás druhý
úsek s vyhlášenou soutěskou, což je asi nejtěžší úsek během na naší plavbě. Ráno
se můžeme dohodnout kde skončíme, podle chuti.
NÁVRAT DO KEMPU
Večerní táborák – grilování pétanque oddechJ.
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2. Den

FERRATA
V okolí je mnoho ferrat, dohodneme se na místě, podle počasí a složení a
zdatnosti skupinky. Takže v pohoJ
Každopádně jsou tam i pohodovější a jde o to abychom byli spolu, ne o to kdo má
větší svalyJ.
https://www.youtube.com/watch?v=kC_seHDNLcU
( z videa je patrno, že se jedná o dětskou ferratu..:)
http://www.nejlepsiferraty.cz/2012/09/kaiser-franz-joseph-klettersteig.html

ODHAD VAŠICH NÁKLADŮ NA TUTO AKCI
cena ubytování v kempu odhad
cena za auto/den
Půjčovné lodí + vybavení na dva dny/ os
Příspěvek na operativu a organizaci
Strava vlastní
Pojištění na VHT a rafting

10 EUR
3,5 EUR
1 200,00 Kč
600,00 Kč
ve vaší režii
ve vaší režii

Lodě máme v ceně na dva dny, takže je možné kličkovat s počasím, nebo jet vodu 2
dny..atd.
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