Rakousko 2014* - Rätikon
Nejvyšší hora pohoří –Schesaplana 2965m
Odjezd: 1.8.2014 Neratovice od Kulturního domu v 18.00 hod, od 3.ZŠ v 18.05 hod
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod , Plzeň - restaurace Prazdroj 21 – 22h
Návrat: 10.8.2014 do Plzně cca 7 hod, Prahy a Neratovic cca 9 hod.

Program:

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

1.8. - 2.8. autobusem přes Mnichov do Tschagguns

Trasa: 2.8. – 10.8.2014
AUTOBUS - Latschau (983) 0 – Alpila Alpe (1680) 2h – SO-NE Tilisuna Htt (2208) 5h – PO Lindauer Htt
(1744) 8h - Ötapass (2291) 10h –- ÚT Douglas Htt (1979) 12h - ST Totalp Httt (2488) 13,5h– Schesaplana
(2965) 15,5h CT-PÁ Mannheimer Htt (2679) – 16,5h - Oberzalim Htt (2340) 18h – Brand (1037) 20h –
AUTOBUS - odjezd domů a večer zastávka v Garmisch- Partenkirchen
V závorce je uvedena nadmořská výška a průběžný čas udávaný průvodcem v hodinách.
Trasy na lehko: NE Tilisana Htt – kletersteig Sulzfluh – Sulzfluh (2818) – Tilisana Htt
ST Douglas Htt – Heinrich Hueter Htt – Douglas Htt
PÁ Mannheimer Htt – Schesaplana Htt - Mannheimer Htt
Možnosti zkrácení tras:. Z Douglas Htt - (možno i lanovkou) Seetal – Brand 3h
Alternativa na PÁ - SO pro stanaře: Z Mannheimer Htt - Ottokirche - Amatschon J. - Hubertus Haus - Brand

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 (matrace) : Tilisanahütte - (38),
Lindauerhütte - (50), Douglashütte - (46), Totalphütte - (35), Mannheimerhütte - (38), 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 50%.
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. Na výstupy není potřeba výstroj na sněhová pole.
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: 2700.- Kč . Pro členy KČT Neratovice 200.-Kč sleva. Zálohu 300.-Kč zaplatit současně
s podáním přihlášky. Doplatek do 30.6.2014. Možno platit osobně nebo na účet 2500130345/2010, variabilní
symbol = rodné číslo před lomítkem (6 číslic) nebo do poznámky jméno.
Doporučené kapesné: minimálně 20 € při ubytování ve stanu, 250 € (při ubytování na chatách)
A na závěr: Nezapomeňte doma dobrou náladu, bez ní jste v horách nadobro ztraceni.
Trasy jsou na mapě: Montafon Schruns – Tschagguns Freitag & berndt č. WK 374
Přihlášky: Vladimír Zíta, 326551941 – domů, 326551944 - zahrádka, 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:

Rakousko 2014* Rätikon

Jméno příjmení:..........……………………………….............budu bydlet na chatách ANO / NE
Data narození: .....……………................ Bydliště: ....…………………...…............................
č.telefonu: ...............……………..........… e-mail……………………………………..….…
datum:…………………………podpis účastníka zájezdu:...………… …………………………

