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[RAKOUSKO] 
 

 RAFTING NA SALZACHU 
                                  

 

Vzdálenost z Prahy/Brna: 460 / 515 km  
 

Rafting na jedné z nejkrásnějších řek v Rakousku uprostřed krásné 

alpské přírody. Obdržíte neopren, plovací vestu, nepromokavou bundu, 

neoprenové  boty, helmu a pádlo a po úvodní instruktáži o technice 

jízdy a o bezpečnostních zásadách se vydáte s instruktorem na 

vícemístných raftových člunech na adrenalinový zážitek na řece 

Salzach.  

Součástí programů je občerstvení a certifikát o absolvovaném raftingu, 

který obdržíte při ukončení programu.  

 

Vyberte si ze tří různých programů – Rodinný rafting, Total rafting tour 
nebo Wild Water rafting, které se liší obtížností i délkou programu.  

 
Vyberte si jeden program, nebo prožijte více adrenalinových dnů spojením 
raftingu s dalšími programů a aktivitami – s canyoningem, lezením,   
tandemovým paraglidingem, výletem na kole s průvodcem nebo  
mountainbikingem. Připravíme vám kombineca dle vašich požadavků, 
včetně ubytování a dalších služeb.  
 

Ubytování: 

Program bez ubytování. Na dotaz vám zajistíme ubytování dle 
požadovaného standardu. 

 

Stravování: 

Občerstvení v rámci programu. 

 

Doprava:  

Vlastní 

 

 
 Další možnosti výletů a programů v okolí: 

• Doporučujeme náv štěvu unikátní soutěsky Lichtensteinklamm v Pongau či 
Kitzklochklamm, které patří k nejlákavějším letním turistickým cílům této 
oblasti 

• Krimmelské vodopády - nejvyšší vodopády střední Evropy a páté  
   nejvyšší vodopády Evropy  

• Zell am See a Kaprun 

• Bischofshofen se zříceninou Bachsfall 

• Salzachoffen - soutěska za historickým městečkem Bishofshofenem 

• Eisriesenwelt - přírodní rarita světového formátu, největší ledová  

  jeskyně světa ležící ve výšce 1640 - 1770 m 

• Středověký hrad Hohenwerfen 

• Salzburg 
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 TOTAL RAFTING TOUR –  celodenní  
 

 

Celodenní program nabízí vzrušující rafting na 21 km 
dlouhém úseku na řece Salzach z Högmoossu do 
Schwarzachu.  

Po úvodní instruktáži budete přepraveni 5 km proti proudu 
řeky do Högmoossu, kde plavba začíná. Po cca 1,5 hodině 
plavby následuje oběd na břehu řeky formou grilování 
(kotleta, klobása, opečené brambory a salát). Po obědě 
pokračuje rafting asi 2hodinovou plavbou až do 
Schwarzachu, kde celodenní plavba končí. Odtud budete 
převezeni zpět do Taxenbachu na raftingovou základnu, 
kde obdržíte certifikát o úspěšném zvládnutí plavby. 

 

 
 
Obtížnost plavby: WW 1-3, celý program trvá cca 6 hodin,  
doba plavba 3-4 hodiny 
 
Raftové čluny: vícemístné, vedené profesionálním quidem  
 
Minimální věk:  16 let  
 
Začátek plavby: v 9:30 hodin, každou sobotu a neděli 
 
Místo srazu: raftingová základna v Taxenbachu  

 
 

                                                                                       Cena v Kč/os. 

Sezóna Dospělí a mládež od 16 let 

1.5.-30.9.2018 2 250 

 

V ceně: 
• zapůjčení kompletní vodácké výstroje (neoprén, plovací vesta,  
   nepromokavá bunda, ochranná helma, neoprenové boty) a pádla 
• raftové čluny 
• poplatky za vstup na řeku 
• vůdci plavidel 
• oběd formou grilování u řeky  
• DPH  
 
Služby za příplatek: 
• cestovní pojištění 
• ubytování – na dotaz  
 
Slevy: 
• 1. moment do 30.4.2018: -6% pro stálé klienty, -4% pro nové klienty 
• pro stálé klienty, skupiny a online rezervace 

 

 
 
 
 
 


