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ALPEJSKI TREKKING Z KOMPASEM 2022- PROGRAM
PRZYKŁADOWY DZIEŃ A: DZIEŃ DWÓCH KÓŁEK
Dolina Leutasch zimą słynie z narciarstwa biegowego (kilka kilometrów stąd mamy Seefeld,
w którym w roku 2018 odbyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym). Latem
z kolei pełno tutaj turystów jeżdżących na dwóch kółkach. Wykorzystamy ten fakt i również
spędzimy dzień na górskim e-bike’u w przepięknej, górskiej scenerii!

PRZYKŁADOWY DZIEŃ B: DZIEŃ HOHE MUNDE
Hohe Munde (2662m.) wyraźnie góruje nad Leutasch oraz całą okolicą! Ponad półtora
kilometra przewyższenia- to tak, jakbyśmy atakowali Śnieżkę bezpośrednio z poziomu
morza! Oj, jak smakuje piwko po takim górskim ataku! Widoki z Hohe Munde sprawiają, że
szczyt cieszy się sporą popularnością- aż dwa kilometry pod nami leży dolina rzeki Inn. Przy
dobrej pogodzie jak na dłoni mamy Zugpitze oraz inne alpejskie giganty!

PRZYKŁADOWY DZIEŃ C: DZIEŃ w HOCH IMST
Hoch Imst oferuje nam szereg atrakcji. Mamy tutaj piękne kafejki z panoramami, mamy
słynny Alpine Coaster, którym śmigamy w dół na dystansie czterech kilometrów!
Odwiedzimy tutaj również Rosengartenschlucht (Różany Wąwóz), w którym woda
przedziera się między skałami i spada z impetem w dół wieloma kaskadami. To będzie
niezwykle interesujący dzionek.

PRZYKŁADOWY DZIEŃ D: DZIEŃ GÓRSKICH JEZIOREK
Jedziemy do miejscowości Ehrwald. Po drodze mijamy słynne Garmisch- Partenkirchen ze
skocznią, na której rekord ustanowił niedawno Dawid Kubacki. Ponad Ehrwaldw malowniczym otoczeniu pięknych, wapiennych szczytów- znajdują się dwa malownicze
górskie jeziorka- m.in. Drachensee (Jezioro Smocze). Alpy w najpiękniejszej postaci!

PRZYKŁADOWY DZIEŃ E: DZIEŃ KOLOSA
Zugspitze (2962m.) to prawdziwy gigant! Wprawdzie w Alpach jest wiele wyższych od niego
szczytów, ale jest to m.in. najwyższa góra Niemiec (szczyt znajduje się na granicy Austrii i
Niemiec). A sięgające dwóch tysięcy metrów przepaści robią oszałamiające wrażenie!
Zdobycie szczytu wymaga od nas sporego wysiłku, ale nagroda jest naprawdę
niezapomniana!

PRZYKŁADOWY DZIEŃ F i G: DNI DO WYBORU
Okolice Leutasch oferują nam wiele możliwości. Sami zobaczymy- jako Grupa- co nam
najbardziej odpowiada, jakie są nasze oczekiwania. I wówczas zdecydujemy- na co
spożytkować nasz cenny czas…

*prezentowany program może ulec modyfikacji m.in. w związku z warunkami pogodowymi.
Wybrane wycieczki będą realizowane w dowolnej kolejności
*wyjazd z Trójmiasta odbędzie się w godzinach popołudniowych dnia 13.08.2022, powrót do
Trójmiasta nastąpi w nocy z 20/21.08.2022

