Rakousko 2015 - SteinernesMeer a Berchtesgadenské Alpy
S možností výstupu na –Watzmann 2713 m
Odjezd: 7.8.2014 Neratovice od Kulturního domu v 18.00 hod,
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod - České Budějovice nádr.ČD (21) -Včelná 21 – 23h
Návrat: 16.8.2014 do Českých Budějovic cca 7 hod, Prahy a Neratovic cca 9 hod.

Program:

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

7.8. - 8.8. autobusem přes Linz do Saalfeldenu

Trasa: 8.8. – 15.8.2015
1.etapa ( 3,5 dne)

AUTOBUS - Pabing-Bachwinkl (800) 0h – Peter-Wiechenthaler-Hütte
(1752) tel.:0043/6582/73489 3h 1.nocleh odpoledne nalehko Persailhorn – NE Ingolstädterhaus (2119) - 6,5h
Kärlingerhaus (1130) tel.:0049/8652/6091010 10h 2.nocleh - PO Riemannhaus (2177) tel.:0043/6582/73300
14h 3.nocleh – ÚT Maria Alm (802) 17h
AUTOBUS
2.etapa (2 dny): ÚT St.Leonhard (456) 0h lanovkou na Untersberg, (cena dospělí 13€, děti 8.50€) –
Zeppezauerhaus (1663) tel.:0043/662/629862 1h 4.nocleh ST Stöhrhaus (1894) tel.:0049/8652/7233 5h
5.nocleh – ČT --Maria Gern (615) 8 h
Na chatu Zeppezauerhaus se dá také dojít pěšky z Glanegg, parkoviště Rositten cesta č. 460 Dopplersteig,(těžší)
nebo cesta č.417 Reitsteig (lehká). Podle průvodce 2.5 hod.
AUTOBUS
3.etapa se stanem a spacákem nebo si individuelně zajistit ubytování. (2 dny): Berchtesgaden (620) AUTOBUS odjezd
A) těžká ČT Ramsau (600) - Watzmannhaus (1930) tel.:0049 8652 964222 – PÁ výstup na Watzmann – SO
do Berchtesgadenu – se stanem
B) lehká ČT Ramsau (600) – Schapbachalm (1040) - PÁ Kührointhtt (1420) – SO Berchtesgaden (se stanem)
C) pobytová : Ubytování v Berchtesgadenu v campu ve vlastním spacáku a stanu (ČT a PÁ) – Königsee
V závorce je uvedena nadmořská výška a průběžný čas udávaný průvodcem v hodinách.
Klettersteigy na lehko: Persailhorn ,Berchtesgadener Hochthorn, výstup na Watzmann
Možnost zkrácení: z chaty Peter Wiechenthaler přímo na chatu Kärlingerhaus 3,5 h

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. Bergsteigeressen 7 €.
Ubytování: Ve vlastních stanech na horách ve volné přírodě, nebo na chatách (matrace) :Peter
Wiechenthalerhütte - (40), Ingolstädterhaus - (38), Kärlingerhaus - (50), Riemannhaus - (46),
Zappezauerhaus - (35), Stöhrhaus - (38), Cena za nocleh na osobu a den 20 - 25 €, na Alpenverein nebo
snad i na legitimaci KČT cena 11 € Na těchto chatách mám zajištěno ubytování na matracích, pro ty kteří se
o nocleh hlásili. Na Watzmanhaus (146), jsem telefonoval, ale celá kapacita je plná. Zkusíme zatelefonovat
z některé chaty, jestli by přece jen něco nebylo volného, ale asi to příliš nevyjde.. Ostatní chaty
v Berchtesgadenu jsou privátní a tudíž drahé a neposkytuje se sleva na Alpenverein (35 € s polopenzí) . Pro
3.etapu je třeba vzít stan, karimatku a spacák (2 noci) nebo si zajistit ubytování individuelně. V závorce za
názvem chaty je uveden počet míst na matracích.
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. Na
ferraty (na lehko) je vhodný úvaz a přílba.
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!!!!!.
Rozpis zastávek autobusu:
datum
8.8.-SO
11.8.-ÚT
13.8.-ČT
15.8.-SO

místo
Pabing-Bachwinkel
Maria Alm
Maria Gern
Berchtesgaden

příjezd
6.00
10.00
10.00
8.00

odjezd
20.00
14.00
13.00
23.00

místo

příjezd

St.Leonhard
Ramsau
Č.Budějovice

16.00
14.00
6.00

Telefonní čísla: řidič Martin Ptáček - +420 604 246 101 , Vladimír Zíta - +420 721 993 378

