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Dolina Łaby - Elbtal, Labske Udoli
(Czechy) Przewodnik
wspinaczkowy
Cena

180,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Geoquest

Język

niemiecki, angielski

Okładka

Miękka, foliowana

Autor

Gerald Krug, Jörg Andreas

Rok wydania

2019

Format

190 x 190 mm

Ilość stron

528

ISBN

9783981951516

Opis produktu
Obszerny przewodnik wspinaczkowy po niesamowitych piaskowcowych turniach rozrzuconych w malowniczej Dolinie Łaby
(Elbtal, Labske Udoli) na pograniczu czesko-niemieckim. W tym jednotomowym wydaniu znajdziesz opisy skał położonych
zarówno na lewym jak i prawym brzegu rzeki Łaba. To pierwszy i jedyny przewodnik na rynku, w którym drogi wspinaczkowe
po obu stronach doliny Łaby zostały detalicznie rozrysowane na toposach, z podaniem szczegółowych informacji na temat
asekuracji oraz rzeczywistą (zweryfikowaną w terenie) wyceną trudności. Nie zabrakło również współrzędnych GPS
ułatwiających odnalezienie skał w terenie, dużej ilości kolorowych map oraz niesamowitych zdjęć wspinaczkowych.
Dolina Łaby to rejon znany wspinaczom od dziesiątek lat słynący z niezwykle wytrzymałego i twardego piaskowca. Skały
zaczynają się już po stronie niemieckiej, a od strony Czech przechodzą w monumentalne ściany osiągające do 80 metrów
wysokości. Piękno piaskowców budujących skały tego rejonu można dostrzec jeszcze przed podejściem w skały z
miejscowości Dolni Zleb (niem. Niedergrund), a jak już znajdziesz się na górze malownicze krajobrazy są doskonałym
uzupełnieniem świetnej jakości wspinania.
Skały lewego brzegu rzeki Łaby, wcześniej uznawane przez wspinaczy jako bardziej sportowe i trudniejsze sektory, w ostatnich
latach doczekały się wielu nowych dróg w niższych przedziałach trudności. Pomimo, że stan ubezpieczenia dróg jest znacznie
lepszy po czeskiej stronie niż niemieckiej, z pewnością charakter wspinania w Dolinie Łaby różni się od tego znanego z
popularnych sportowych europejskich ogródków skalnych. Ale na tym właśnie polega między innymi piękno wspinania w
piachach, gdzie nieco większe odległości między przelotami i unikalny charakter asekuracji (węzełki) tworzą fantastyczny
koloryt rejonu. Piękne widoki, świetne czeskie piwo i sycące jedzenie z pewnością umilą wam pobyt w przełomowej Dolinie
Łaby, a po solidnym dniu wspinaczkowym można wybrać się na kojącą wycieczkę statkiem po rzece.
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