Raxalpe–Heukuppe – 2007 m n.v. ( Rakúsko ) PT+VHT
Termín: 24.5.2014 sobota

Vápencová horská skupina Raxalpe patrí rozlohou medzi najmenšie horské skupiny
v Rakúsku, ale vďaka počtu turistických možností a rozmanitosti prírodných krás medzi
najatraktívnejšie. Najpopulárnejšou pešou túrou je výstup na najvyšší vrchol ( druhý najvyšší
v Dolnom Rakúsku ) 2007 m vysoký Heukuppe. Strmé skalné steny umožnili vybudovanie
viacerých, pomerne ľahkých zaistených ciest rôznej obtiažnosti. Z nich krajinársky najkrajšou
je Hans von Heid Steig ( Haidsteig ) v 450 m vysokej kolmej stene Preiner Wand. V termíne
výletu sa predpokladá výskyt najkrajších vápencových kvetov.

Trasa A:
1.variant: Preiner Gscheid, Karl Ludwig Haus, Heukuppe a späť -7 h/1000 m
2.variant: Preiner Gscheid, Karl Ludwig Haus, Heukuppe, Neue Seehütte, Waxriegel Haus,
Preiner Gscheid – 8 h/1100 m

Trasa B:
Preiner Gscheid, Preiner Wand–cez Haidsteig ( obtiažnosť C/D ), Neue Seehütte, Waxriegel
Haus, Preiner Gscheid – 8 h/880 m.
Potrebná výstroj na zaistené cesty.

Doprava: Autobus
Poistenie:
V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Podmienkou účasti na zájazde je mať uzavreté
poistenie liečebných nákladov v zahraničí .Účastníci, ktorí budú absolvovať zaistenú cestu
i poistenie na zaistenú cestu ( via ferrata, Klettersteig ). Doporučené je poistenie storna
zájazdu pre účastníkov, ktorí ho nemajú v ročnom poistení.
Storno podmienky: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred termínom zájazdu sa
zaplatená suma nevracia. Vráti sa len v prípade, ak si účastník sám nájde náhradníka.

Cena:
Trasa A: 15 €
V cene je doprava, sprievodca a info material.
Trasa B: 17 €
V cene je všetko ako u trasy A, plus inštruktor alebo cvičiteľ VHT.

Prihlášky a rezervácie:
Prihláškou je zaplatenie ceny zájazdu na účet a e-mailom info o zaplatení kontaktnej osobe.
Pred prihláškou sa informujte o voľnom mieste.
Pre trasu A: Jana Huttová - jana.huttova@savba.sk
Pre trasu B: Jozef Benda - limbaturist@centrum.sk, 0904694264

Platba na účet: 20206727/6500 var. symbol 12 v Poštovej banke a e-mailom INFO o
zaplatení kontaktnej osobe.

Odchod/ príchod:
Pristavenie autobusu o 6.20 h na parkovisku na Trnavskom mýte pri Istropolise, odchod o
6.30 h. Predpokladaný návrat do 20.30 h.

