Rakousko 2017 – Totes Gebirge
Tentokrát pohodová dovolená na 2 chatách, nebo přechod pohoří.
Nejvyšší hora Gross Priel 2515 m, výstup i ferratou
Odjezd: 11.8.2017 Neratovice od Kulturního domu v 18.00 hod, od 3.ZŠ v 18.05 hod
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod - České Budějovice nádr.ČD (21) -Včelná 21 – 23h
Návrat: 20.8.2017 do Českých Budějovic cca 7 hod, Prahy a Neratovic cca 9 hod.

Program:

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

11.8. -20.8. autobusem přes Linz do Hinterstoderu

Skupina P - pobytový zájezd na chatách Prielschutzhaus SO-ÚT a Loser Hütte ÚT-SO
AUTOBUS – Hinterstoder (600) 0h – Prielschutzhaus (1420) 3h - 3 noci SO až PO v ÚT zpět Hinterstoder
V NE na Gross Priel 2515m buď ferratou nebo značenou cestou nebo do okolí chaty Spitzmauer (2446)
AUTOBUS – Hinterstoder - Altaussee - Loserhütte (1497) - 4 nocí ÚT - PÁ
Jednodenní vycházky: Loser (1837), Greimut (1878), Augstsee (1650), Atterkogel (1827), Bräuningzinken (1899), cesta kolem
Altausseer See, Bad Aussee, Wildensee a Wildenseehütte (1521), Hochanger (1899)
Odchod z chaty v sobotu 12.8. dopoledne do Altaussee, odkud odjezd autobusu domů v sobotu odpoledne.

Skupina S - přechod pohoří Totesgebirge a alternativně i Warscheneck se stany
S1 Warscheneck
AUTOBUS – Wurzeralm Talstation Standseilbahn (807) SO - pěšky nebo lanovkou - LinzerHaus (1371)
Warscheneck (2389) 3,5h - Hutterer Höss (1827) 7h - Hinterstoder (600) 10h PO AUTOBUS
Trasu S1 je možno vynechat a nastoupit v Hinterstoderu jen na pohoří Totes Gebirge
S2 Totes Gebirge
AUTOBUS – Hinterstoder (600) 0h PO ( S1 + S2) nebo SO ( jen S2) – Prielschutzhaus (1420) 3h – Welserhütte (1726)
7,5h - Pühringerhütte (1638) 11,5h - Wildenseehütte (1521) 16h - Loserhütte (1497) - 20h - Altaussee (727) 22h
SO AUTOBUS
Ferraty na cestě: Hinterstoder , Loser-Klettersteig
Ubytování: Ve vlastních stanech na horách ve volné přírodě, alternativně je možné využít ubytování na chatách Prielschutzhaus
(100) , Welserhütte (62), Pühringerhütte (48), Wildenseehütte (20) a Loserhütte (75).Ubytování na chatách pro skupinu S
vedoucí zájezdu nezajišťuje!!! (počet lůžek na matrazenlager.)

Další informace:
Stravování: Z vlastních zásob nebo na chatách. 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 cca 7 €.
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 je potřeba alespoň prsní úvaz a
helmu, všechny se chodí nalehko.
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: 3000.- Kč . Pro členy KČT Neratovice 200.-Kč sleva. Zálohu 300.-Kč zaplatit současně s podáním
přihlášky. Doplatek do 30.6.2017 . Možno platit osobně nebo na účet 2500130345/2010, variabilní symbol = rodné číslo
před lomítkem (6 číslic) nebo do poznámky jméno.
Doporučené kapesné: minimálně 30 € při ubytování ve stanu, 250 € (při ubytování na chatách)
A na závěr: Nezapomeňte doma dobrou náladu, bez ní jste v horách nadobro ztraceni.
Mapa 1:50000: Kompass 19 Almtal-Steyrtal-Totes Gebirge, nejlevnější za 173,- Kč
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 dříve tím lépe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na akci:
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