Rakousko 2011 * Lechtaler Alpen
Alpen
Nejvyšší hora pohoří - Parseier Spitze 3036 m
Odjezd: 5.8.2011 Neratovice od Kulturního domu v 18.00 hod, od 3.ZŠ v 18.05 hod
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod , Plzeň - 21.00 hod
Návrat: 14.8.2010 do Plzně cca 9 hod, Prahy a Neratovic cca 12 hod. (Večer zastávka v Innsbrucku)

Program:

informace na internetu: http://kct-nera.wz.cz.

6.-7.8. autobusem přes Innsbruck do Bodenu

Trasa A: 6.8. – 13.8.2011: 8 denní přechod
AUTOBUS - Boden (1356) 0 – Hanauer Htt (1922) 2h – Steinsee Htt (2061) 4,5h – Würtemberger Haus
(2220) 9h – Memminger Htt (2242) 13,5h – Ansbacher Htt (2378) 19,5h – Kaiserjoch Haus (2310) 23,5h –
Lauchtkircher Htt (2261) 25h – Stuttgarter Htt (2310) 29h – Ulmer Htt (2279) 32h – St. Anton (1284) 34h –
AUTOBUS- odjezd do Insbrucku a pak domů

Trasa B: 6.8. – 9.8.2010: 4 denní přechod
AUTOBUS - Boden (1356) 0 – Hanauer Htt (1922) 2h – Steinsee Htt (2061) 4,5h – Würtemberger Haus
(2220) 9h – Memminger Htt (2242) 13,5h – Bach (1062) 18h AUTOBUS- přejezd do Lechu

Trasa C: 10.8. – 13.8.2010: 4.denní přechod
AUTOBUS - Lech(1444) 0 - lanovkou Rüfikopf (2350) – Stutgarter Htt (2310) 3h – Leutkircher Htt (2261)
7h – Kaiserjoch Haus (2310) 8,5h – St. Anton (1284) 13h AUTOBUS odjezd do Insbrucku a pak domů

Trasa D: 10.8. – 12.8.2010: 3.denní přechod
AUTOBUS - Lech(1444) 0 - lanovkou Rüfikopf (2350) – Stutgarter Htt (2310) 3h - Ulmer Htt (2279) 6h –
St. Anton (1284) 8h - AUTOBUS odjezd do Insbrucku a pak domů
V závorce je uvedena nadmořská výška a průběžný čas udávaný průvodcem v hodinách.
Poznámka: Z Memminger Hütte k Ansbacher Hütte se dá jít jednodušší cestou přes Griesel Scharte (2632), nebo
náročnější přes nejvyšší horu pohoří Parseier Spitze (3036), horu Dawin Kopf (2968). a bivak Roland Ritter
(2608).- obtížné!

Další informace:
Stravování: Z vlastních zásob. Pivo a limonády budou k prodeji v autobuse. Nezapomenout na lahev na vodu
Vhodný je vařič. Na chatách možnost stravování za ceny už i pro nás přijatelné.
Ubytování: Ve vlastních stanech na horách ve volné přírodě, nebo na chatách (lůžka + matrace) : Hanauerhütte
- (38+100), Steinseehütte - (24+60),
Würtembergerhaus (8+51), Memmingerhütte (21+110) ,
Ansbacherhütte - (104), Kaiserjochhaus - (60), Lauchtkircherhütte - (56), Stuttgarterhütte - (20+50),
Ulmerhütte - (50), ve kterých je možno se ubytovat, takže se dá celá trasa absolvovat na lehko s ubytováním
na chatách. Cena za nocleh na osobu a den 15 - 20 €, na legitimaci KČT možná i sleva.
Výstroj: V horách je nutno počítat vždy se vším, proto teplá bunda nebo svetr s větrovkou přijdou často vhod.
Pláštěnka je dobrá jako talisman na dobré počasí.
Důležité: Vezměte sebou osobní lékárnu, obinadlo, náplasti atd. Jako cestovní doklad OP nebo cestovní pas.
Každý jede na vlastní nebezpečí, proto je dobré se nechat pojistit. Rozhodně si vezměte legitimaci KČT,
určitě se bude hodit!!!!!.
Cena akce za dopravu: 2900.- Kč . Pro členy KČT 200.-Kč sleva. Zálohu 300.-Kč zaplatit současně s podáním
přihlášky. Doplatek do 30.6.2011. Možno platit osobně nebo na účet 0402881023/0800, variabilní symbol =
rodné číslo před lomítkem (6 číslic).
Doporučené kapesné: cca 20 € - 250 € (při ubytování na chatách)
A na závěr: Nezapomeňte doma dobrou náladu, bez ní jste v horách nadobro ztraceni.
Trasy jsou na mapě: Lechtaler-Allgäuer Alpen ( freytag a berndt) WK 351
Přihlášky: Vladimír Zíta, 326539980, mobil: 721339978, adr.: 28.října 909, 277 11 Neratovice,
email: vzita@centrum.cz skype: vladimir8833
Ve vlastním zájmu se přihlaste na zájezd včas, čím dřív tím lépe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na akci:
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