Silvretta a Montafon
nádherná pohoří v těsném sousedství

24.8. – 29.8.2019
Nový program v nádherných Alpách, jen trochu dál, než kam se běžně a často jezdí,
vás seznámí s neokoukanými vrcholky a údolími dvou různých alpských pohoří. Ta na
sebe tak dokonale navazují, že by byl přímo hřích neochutnat krás přírody obou pohoří v
jednom zájezdu - do nejzápadnější části Rakouska, v těsné blízkosti hranic s
Lichtenštejnskem a Švýcarskem.
Téměř třítisícovky s dramaticky hluboko zaříznutými údolími vám umožní shlížet na
malebně položenou lidskou civilizaci, zdobenou nádhernými jezery z relativních výšek
přes 1500 m. Vysoko položená místa vám umožní si prohlížet ledovce z bezprostřední
blízkosti. Obdivovat budete jistě i technicky a architektonicky úžasnou kompozici lidské
dovednosti s přírodou: symbiózu serpentin dokonalé silnice, přehrady s nádherně
modrou vodní plochou, a „kulisami“ z třítisícovek masívu Piz Buin 3312m se sněhovými
poli a ledovci.
To vše umožňuje pestrou nabídku túr od středně obtížných; po poradě s průvodcem si
také můžete jak přidat, tak túru zkrátit či ulehčit. Ubytování s polopenzí bude v některém
z hotelů v centru oblasti, ve 2-lůžkových pokojích (na přání i 3 či 4 lůžka).

Program zájezdu:
1.den: Sraz u krátkodobých zastávek autobusů v Praze, v ulici Na Florenci ve 23:30,
jízda přes noc do hor Silvretty.
2.den: Ráno příjezd do cíle, na nejvyšší bod horské silnice Silvretta Hochalpenstrasse
(2030) (mýtné 4 €/os.). Túra údolím Bieltal ke hraničnímu hřebenu se Švýcarskem pod
Piz Buin (3312) na sedlo Radsattel (2652), nádherná podívaná na ledovce a třítisícovky,
sestup úbočím Ochsentalu k přehradnímu jezeru Silvretta Stausee a kolem jezera k
busu. Dojezd na ubytování.
3.den: Autobusem do Latschau (985), obousměrně lanovkou (18 €) na Grüneck
(1800), okruh přes Golmer Joch (2124) a Kreuzjoch (2264) na Geißspitze (2334) s
nádherným kruhovým rozhledem. Sestup k chatě Lindauer Hütte (1734), po odpočinku
Hohenweg zpět k lanovce, sjezd a návrat busem.
4.den: Busem do Schrunsu (710), obousměrně lanovkami (23,- €) na Sennigrat (2290).
Hřebenový Hohenweg přes Kreuzjoch na Zamangspitze (2387); prakticky celá túra
poskytuje nezapomenutelné výhledy na hory Montafonu, Verwallgruppe Silvretty,
Rätikon a s velké relativní výše (1500) až (1700) kouzelnou přehlídku osídlení
Montafonu.

5.den: Odjezd, opět na Bieler Höhe (2030) (mýto 4 €/os), túra na Saarbrückner Hütte
(2538), volno k vychutnání vyhlídek na třítisícovky a ledovec, zdatní mohou na vlastní
nebezpečí neprůvodcovaný přídavek na Litznersattel (2737). Sestup stejnou cestou.
Odjezd domů, jízda přes noc.

6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách.
Cena 7.400,-Kč (cena je kalkulována pro 30 účastníků, při větším počtu se částečně sníží).
Obsah ceny: doprava busem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, pobytová taxa, průvodce

