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Trpaslíkům byly vlny vloni malé. Proto přitvrdíme. Držte si klobouky, jedeme z kopce … Take It
Isel !!!
pátek

1.7. odpoledne/večer odjezd na Budějice a Salzburg, bivak u Lammeru

sobota 2.7. LAMMER Voglauerschlucht, 6 km, WW II,III
LAMMER Lammeröfen, 2 km, WW IV(IV+)
Voglauerschlucht je príma technické svezení. Lammeröfen je zablokovaná klasika. Každý si vybere
úsek pro sebe. Kdo si netroufne na Öfen, může fotit z lávek pro turisty
Přejezd (150 km, 2 hod) do kempu v Ainet, kde budeme celý týden.

neděle 3.7. ISEL Feld – Kalserbach, 5 km, WW III-IV
ISEL Kalserbach – Lienz, 17 km, WW II-III
DRAU Lienz – Nikolsdorf, 12 km, WW I,II
A hnedle se pustíme do zdejší nejprofláklejší klasiky, úseky budeme opakovat do omrzení.Při
druhé rundě začneme co nejvýše pod kataraktem, abychom si užili ty největší vlny.

pondělí 4.7. DRAU elektrárna – ústí Iselu, 5 km, WW III
Trénink, trénink, trénink … ale na parádní nekonečné slalomce.

DRAU Lienz – Nikolsdorf, 12 km, WW I,II
Vypádlování po tréninku.

Galitzenklamm Klettersteig
Několik ferrat na jednom místě, obtížnosti B až F, vybere si každý.
A komu se nechce na ferratu (a když bude dost vody):

VILLGRATENBACH Stalerbach – Ausservillgraten, 8 km, WW II-IV
Tajemný málo známý poto, komplikované průjezdy, zablokování … necháme se překvapit..

úterý

5.7. Canyoning Wöllaschlucht
Skákání a klouzání a jedno šestimetrové slanění ... ale na konci dvě třicítky :-) Celkem i
s nástupem tři a půl hodiny. Obtížnost v3a3V.

MÖLL
Möll si trpaslíci dobře pamatují. Vybereme úsek dle času a vodního stavu.

středa

6.7. Glödis-Klettersteig
Po lehké ferratě (B-C) zdoláme parádní třítisícovku (Glödis, 3206m) s fantastickým rozhledem.
Túra na 8 hodin.

čtvrtek 7.7. Po včerejším výstupu si trpaslíci zaslouží odpočinek. Dravci vyrazí na přítoky Iselu:
horní ISEL Hinterbichl – Bobojach, 6 km, WW III,IV
ISEL Matrei – katarakt, 7 km, WW II,III
horní TAUERNBACH + GSCHLÖSSBACH ?
TAUERNBACH Matrei – katarakt, 7 km, WW II,III
pátek

8.7. Ferrata (canyoning) Millnatzenklamm
B/C, 2,5 hod. (v3,a2,I)
Ferrata podél vodopádu (a dolů možná vodopádem).

GAIL Birnbaum – Kötschach, 10 km, WW II,III
Čilá říčka.

sobota 9.7. Ferrata Blauspitz
Krátká ferrata obtížnosti D, nástup urychlíme lanovkou. Celkem 4 hodiny.

ISEL Huben – Ainet, 15 km, WW II-III
Podvečerní splutí na rozloučenou.
Odjezd k Dunaji.
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neděle 10.7. DUNAJ Wachau, cca 15 km
Alpským veletokem s velkým průtokem a rychlostí proudu prosvištíme známou vinařskou oblastí.
13:00 odjezd, domů je to jen přes kopec
… a můžeme se těšit na příští rok, kam nás trpaslíci vyvezou :-)
Poznámka: pořadí dnů v programu se může měnit dle aktuálního počasí a vodních stavů!!!!!
Vybavení na ferratu: sedák, ferratový set, odsedka s karabinou, HELMA
Vybavení na canyoning: oblečení jako na vodu (špricku samozřejmě nee...), sedák, slaňovací osma s karabinou,
odsedka s karabinou, dobré boty (nejlépe staré pohorky)
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