Wyjazd wspinaczkowy
GOFORADVENTURE DEEP WATER SOLOING CLIMBCAMP
Cliffbase - Hvar, Chorwacja, 24.09-02.10.2011
Termin:
Lokalizacja:

24.09 – 02.10 (powrót na noc)
Cliffbase – Sveta Nedjelja (Chrowacja)

Opis rejonu:

Hvar – chorwacka wyspa rozmarynu i lawendy, oddzielona od stałego lądu wodami
Adriatyku, z północy urozmaicona przez liczne zatoki i półwyspy, od południa
stromo i skaliście opadająca do morza. Łagodny klimat, sródziemnomorska
przyroda, liczne winnice, gaje oliwne rozciągające się w kamienistej scenerii,
wyciszonej aurze… sprawiają, że Hvar jest dzisiaj uważany za jedną z
dziesięciu najpiękniejszych wysp na świecie!

Rejon wspinaczkowy CLIFFBASE to długi, nadbrzeżny, południowy klif! Około 40m
wysokości, ponad 100 obitych dróg (od 5a do 8a), karabinki na stanowiskach,
dwu-trzywyciągowe drogi, wolnostojąca obita z trzech stron wieża oraz…
niezliczona ilość położonych nad ciepłą wodą DWS-ów (deep water soloing)!!!
Wspaniałe formacje, głównie wyżłobione przez wodę i bardzo urozmaicone nawet
w obrębie jednej drogi! Można tu spotkać wszystko od dziurek, klam, podchwytów,
jamek, przez rysy, kominki, kaloryferki, odciągi, mega ostre krawądki i
„grzebyczki”, na lekkich połogach kończąc. Dla każdego coś miłego! Rejon jest
ogrodzony, zadbany i posprzątany za co właściciel pobiera opłatę wejściową.
Jednak oprócz wyśmienitych warunków wspinaczkowych najważniejszy jest
niepowtarzalny klimat tego wyjątkowego miejsca! Szczegółowy opis oraz galeria
dostępna na stronie www.go4adventure.pl
Opis wyjazdu: Wyjazd nastawiony jest na rozwijanie umiejętności wspinaczkowych pod okiem
intruktora. Oferta skierowana jest zarówno do osób posiadających doświadczenie
wspinaczkowe jak i początkujących. Będziemy wspinać się w wyjątkowo
klimatycznym rejonie wspinaczkowym, położonym nad samą wodą Adriatyku! Przed

nami niezwykle urozmaicone formacje skalne, doskonałe tarcie oraz różnorodne
formy wspinaczki! Popołudniami pobawimy się na slackline, monocyklu i innych
„zabawkach” rozwijających równowagę. Przy wieczornej lampce
lokalnego wina oglądniemy nasze wyczyny w skałach lub inne
równie :) ekscytujące filmy wspinaczkowe. W wolne dni będziemy
zwiedzać Hvar i okoliczne miasteczka, pójdziemy na trekking czy
też popływamy na kajakach morskich! Na pewno nie zabraknie
nam pomysłów i wrażeń!
Dzień I: dojazd, zakwaterowanie, rekonesans wspinaczkowy.
Dzień II: wspinanie, popołudniowy slackline, wieczorny pokaz filmu
Dzień III: wspinanie, wieczorny pokaz nagrań ze wspinania
Dzień IV: dzień restowy, wycieczka na dziką plaże lub
miejscowości Hvar
Dzień V: wspinanie, popołudniowy slackline, wieczorny pokaz filmu
Dzień VI: wspinanie, wieczorny pokaz nagrań ze wspinania
Dzień VII: dzień restowy, wycieczka do jaskini lub rowerowa,
Dzień VIII: wspinanie, zawody wspinaczkowe
Dzień IX: wspinanie, wyjazd na noc, powrót

Zakwaterownie:

apartamenty z tarasem wychodzącym bezpośrednio na otwarte morze!!!

Wyżywienie:

we własnym zakresie

Cena wyjazdu:

300 euro + 1000 zł

Cena obejmuje:

transport na i z miejsca docelowego wyjazdu
prom
wycieczki w dni restowe
zakwaterowanie 8 noclegów
wejściówki na teren rejonu wspinaczkowego Cliffbase
kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych (dla osób początkujących)
nielimitowana ilość zajęć wspinaczkowych pod okiem instruktora
nagrywanie video, odtwarzanie i analizowanie zajęć
jednodniowe zawody wspinaczkowe GOFORADVENTURE
zajęcie równoważne: slackline, monocykl itp.
multimedialne oraz papierowe topo rejonu
wieczory filmowe i integracyjne
ubezpieczenie NNW i KL
pamiątkową płytę z materiałem
zgromadzonym podczas wyjazdu

Cena nie obejmuje:

wyżywienia

kajaków
sprzętu wspinaczkowego (możliwość wypożyczenia uprzęży, liny, kasku)
Rezerwacje:

- pisemne kierować na adres mailowy info@go4adventure.pl , należy podać
imię, nazwisko, ilość osób, tel. kontaktowy oraz niezbędny do
ubezpieczenia nr PESEL.
- rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty zaliczki w
wysokości 500zł na poniży numer konta:
73 2490 0005 0000 4500 8385 9832
Alior Bank S.A.
GO4ADVENTURE Agnieszka Schwenk
ul. Na Wilcznik 13b
34-500 Zakopane
W tytule należy podać Imię, Nazwisko oraz termin i miejsce wyjazdu.

Kontak:

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wyjazdu zachęcamy do kontaktu
mailowego pod adresem:
info@go4adventure.pl
lub telefonicznego:
Agnieszka Schwenk 604 480 160
Szymon Sapeta 606 703 208

Istnieje możliwość dojazdu własnego lub zrezygnowania z kursu wspinaczki po drogach
ubezpieczonych i zajęć wspinaczkowych z instruktorem. W takim przypadku stworzymy dla Ciebie
specjalną indywidualną ofertę! Napisz do nas!

Pozdrawiamy serdecznie! Do zobaczenia w skałach!
Agnieszka Schwenk & GOFORADVENTURE TEAM

