Švajčiarske ľadovce

Oheň & Ľad
Pozvánka na novinársku cestu v
dňoch 14. – 21. júna 2018
Každoročne nám leto dramaticky ukazuje, ako rýchlo
sa švajčiarske ľadovce rozpúšťajú. Navštívme tie
posledné, buďme svedkami neodvratnej klimatickej
zmeny!
Štvrtok: Začiatok o 13.hodine vo Wittenbachu (dedinka medzi mestom St.Gallen a
Bodenským jazerom), prenocovanie v Glarnerských horách – pri idylickom
Klöntalerskom jazere.
Piatok: Priesmyk Klausen, priesmyk Gotthard, priesmyk Nufenen (najvyšší
švajčiarsky priesmyk, hviezdna noc vo výške 2478 m.n.m)
Sobota: nešťastné duše uväznené vo večnom ľade (Walliserská legenda o ľadovci),
ľadovec Aletsch (najväčší ľadovec Európy) a Eggishorn, prenocovanie v priesmyku
Furka (2429 m.n.)
Nedeľa: ľadovec Rhone, priesmyk Grimsel, Gelmerskou železnicou ku Gelmerskému
jazeru (najstrmšia lanovka Európy)
Pondelok: Jungfraujoch - miesto na horskom hrebeni Bernských Álp – s vrcholom
Sphinx (3571 m.n.m), ľadové jaskyne, ľahká turistika na najvyššom snehovom poli
Aletschského ľadovca.
Utorok: hotelierstvo na ľadovcoch - skoré začiatky alpskej turistiky (Grandhotel
Giessbach s jeho romantickými vodopádmi, lanovka z roku 1879) – a/alebo hotel
Rosenlaui s jeho impozantným ľadovcovým údolím
Streda: Priesmyk Susten, Vierwaldstätterské jazero, Zürichské jazero, región
Appenzeller (kúpanie v roztopenom ľade – v drevom vyhrievanej vani na zelenej
lúke – dych berúci výhľad na Appenzellerské vrchy), letný slnovrat
Štvrtok: oddych, ranný kúpeľ v horúcej vani, príjemný Brunch, návrat do základného
táboru rozlúčka o 13.hodine)

Chýba Ti čas na túto jedinečnú cestu po ľadovcoch? Potom máme pre Teba
niekoľko alternatív: na požiadavky prispôsobené „krátke výlety“ s jedným
prenocovaním v regióne „Bodenské jazero & Appenzellerské vrchy“. Zavolať
nám môžeš na číslo: +41 79 306 24 34. Sme kreatívni a časovo flexibilní.

Rozprávkovo
Dve zo siedmych nocí prežijeme na dvoch najvyššie položených alpských
priesmykoch Švajčiarska – s toaletou pod holým nebom. Za dobrého počasia
sú krásne hviezdne noci a rozprávkové panoramatické výhľady zaručené.
Zohrievať sa budeme pri táborovom ohni a variť nad plameňom. „Ľadovcové
mlieko“ sa podavá ako aperitív a varené víno k dezertu.
Teplotné výkyvy sú v Alpách časté, preto je teplé oblečenie, dobrá turistická
obuv, nepremokavé oblečenie, opaľovacie krémy a slnečné okuliare dôležité.
„Oheň & Ľad“ je zážitková cesta plná pôžitkov pre všekých priateľov prírody,
umenia a dobrodružstva. Zmeny programu je možné dohodnúť.

Sprievodca cesty „Oheň & Ľad“: Gerold Huber (Rosita-Hotel-Riaditeľ,
novinár) a Urban Hüsler (horolezec, kuchár), Viliam Pollak (sprostredkovateľ
hotelov, táborník) und Albert Künzli (Allrounder). Hovorové jazyky sú
nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština, ruština, slovenčina,
čeština.
Cestujeme s ekologickými autami na elektrický pohon s prívesmi (SmartKabrio s kultovnými, ľahkými vintage-obytnými prívesmi). Pri viac ako štyroch
účastníkoch berieme zo sebou päť obytných prívesov. Autá sú na elektrický
pohon, z toho tri kabriolety. Posteľné prádlo je zahrnuté v cene. Pre novinárov
je cesta zdarma.

Prihlásenie
● účasť na ceste „Oheň & Ľad“ od 14. do 21. júna 2018?
● alebo účasť na „krátkom výlete“ – individuálne po dohode?
Krstné meno, Priezvisko:
Povolanie:
Adresa:
Telefón:
Email:
Zamestnávateľ (v prípade novinárov): + kontaktná osoba, adresa, email,
telefón):
Vodičšký preukaz?
Spolucestujúci ako doprovod?
Poistenie si zabezpečujú účastníci sami. Rosita.ch nepreberá pri nehode
žiadnu zodpovednosť. Účastníci novinárskej cesty „Oheň & Ľad“ zverejnia
svoje reportáže do polovice júla 2018.
● Miesto, dátum, podpis:

● Prihlasovanie možné do: 11. júna 2018
Rosita.ch – The Rolling Vintage Hotel
Base Camp/ Základný tábor: Grünaustrasse 21, CH-9300 Wittenbach
(Švajčiarsko)
gerold.huber@gmx.ch; +41 79 306 24 34; +41 71 278 40 03
www.rosita.ch

