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Bornholm on the Rocks (Dania)
Przewodnik wspinaczkowy
Cena

145,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Geoquest

Język

niemiecki, angielski

Okładka

Miękka, foliowana

Autor

Karsten Kurz

Rok wydania

2020

Format

150 x 210 mm

Ilość stron

400

ISBN

978-3-9819515-6-1

Opis produktu
Bornholm nazywany perłą Bałtyku, to mała ale niezwykle urocza i malownicza wyspa łatwo osiągalna promem z Polski lub
Niemiec, dzięki czemu jest szczególnie popularna wśród turystów oraz miłośników jazdy na rowerze. Bornholm to także
niezwykłe bogactwo skał, które często wyrastają wprost z morza lub plaży. Bez względu na to czy preferujesz buldery,
wspinanie na własnej asekuracji lub drogi sportowe, na Bornholmie znajdziesz je wszystkie i to w świetnej jakości skale
(głównie granit). Przewodnik Bornholm on the Rocks to nie tylko przewodnik wspinaczkowy ale również turystyczny, dzięki
czemu z łatwością zaplanujesz swoje dni restowe. Opisano w nim m.in. transport na wyspie (autobusy), miejsca warte
odwiedzenia, budowę geologiczną czy historię wspinania.
Opisy rejonów i skał zawierają:
ekspozycję na słońce
wysokość ścian
ilość dróg w poszczególnych przedziałach trudności
oznaczenie czy sektor jest bezpieczny dla rodzin z dziećmi
charakter wspinania (płyty, piony, przewieszenia)
rodzaj i stan asekuracji
Drogi opisane w topo po Bornholmie są dodatkowo podzielone kolorami na niebieskie (do 5+ w skali skandynawskiej),
czerwone (do 6+ w skali skandynawskiej) i czarne (7- i więcej w skali skandynawskiej), a ranking w postaci gwiazdek ułatwia
zlokalizowanie najpiękniejszych dróg wyspy. Przewodnik zawiera dużą ilość kolorowych schematów skał, czytelne mapki,
współrzędne GPS sektorów i zdjęcia wspinaczkowe. Nie zabrakło również tabeli ułatwiającej przeliczanie wycen ze skali
skandynawskiej m.in. na UIAA i Fb.
W naszej księgarni w zakładce Do pobrania znajdziesz punkty POI w formacie gpx przygotowane przez Wydawcę do
przewodnika, które ułatwią Wam znalezienie sektorów wspinaczkowych na Bornholmie.
Jedź na Bornholm i zasmakuj wspinania w Skandynawii!
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