ADRENALINBOMBA
Repülés 120 méterrel a Föld felett
Időpontok:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. június 23-24. (non stop)
autóbusszal
00:30 órától a Blaha Lujza téren
június 23-án, szombaton hajnali 1:00 órakor

Program:
Indulás szombat hajnali 1:00 órakor a Blaha Lujza téri parkolóból. Folyamatos utazás az Alpok legnagyobb
drótkötélen sikló röppályájához. Éjszaka az autóbuszon.
Útközben rövidebb pihenőket tartunk.
Érkezés a reggeli órákban (várhatóan 9 óra körül). A
kötélpálya használata közben úgy érezhetjük magunkat, mintha
madárként szárnyalnánk a levegőben. A startállomás 1600
méterrel a tengerszint felett található, a Kaiserwand közelében.
A biztonságos beülőkben egyszerre négy pályán is csúszhatnak
a bátor jelentkezők, amely során akár 115 km/h-s sebességre
is felgyorsulhatnak. A pálya maximális biztonság mellett kínál
különleges izgalmakat és
egy jó adag adrenalinlöketet. A jelentkezők szíve garantáltan gyorsabban ver majd a levegőben,
miközben mintegy 120 méterrel a talaj felett száguldanak a völgybe.
Természetesen mindenki a legnagyobb biztonságban van. A program
időtartam kb. 1,5 – 2 óra.
És ezzel még nem merítettük ki a nap élményeit. Következő állomásunk a Dachstein, melynek csúcsa
2.995 méter magasságban tör az ég felé. A függőhíd a Dachstein déli fala mentén húzódik és 2700 méteres
magasságban kínál különleges élményt a látogatóknak. A csaknem 100
méter hosszú és 12 százalékos emelkedést felmutató függőhíd a Sky Walk
kilátóval és a Jégpalotával együtt kínál majd élményteli kikapcsolódást a
Dachsteinon. A Jégpalotával közvetlen összeköttetésben álló függőhídról
szenzációs kilátás nyílik a környező hegyekre. Szép idő esetén ellátni
egészen a Szlovéniában található Triglav hegységig és a Salzburg
tartományban fekvő „Kőtengerig”.
Érkezés Budapestre vasárnap, a kora reggeli órákban.
Részvételi díj:
24.990,- Ft/fő + programok ára

AKCIÓS ÁR: 20.490,- FT/FŐ
Biztosítás: 1.180,- Ft/fő Fix ülőhely: 2.500,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.500,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő)
A drótkötélpályás siklás díját az irodában kell befizetni!
Drótkötélpálya: 15 év alatt: 8.000,- Ft, 16 év felett: 12.500,- Ft,
Fakultatív programok:
Dachstein felvonó: 12.200,- Ft
Jégpalota, függőhíd és lépcső a semmibe: 3.200,- Ft
(A fenti árak árfolyamváltozás esetén módosulhatnak!)

Az utazás min. 35 fő jelentkező esetén indul!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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