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Leonidio i Kyparissi (Grecja)
Przewodnik wspinaczkowy
Cena

200,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TED2

Producent

Terrain Editions

Język

angielski

Okładka

Miękka, ze skrzydełkami

Autor

Aris Theodoropoulos & Katie Roussos

Rok wydania

2021

Format

150 x 210 mm

Ilość stron

496

ISBN

978-618-00-2502-6

Opis produktu
Leonidio to urocza miejscowość we Wschodnim Peloponezie w Grecji, który w ostatnich latach wyrósł na nową perłę wśród
europejskich rejonów wspinaczkowych i jest znany z doskonałej jakości wapienia i mnóstwa wspinania po dobrze
ubezpieczonych drogach jedno i wielowyciągowych. Nieco dalej na południe, w pobliżu malowniczo położonej niewielkiej
nadmorskiej wioski znajduje się Kyparissi, gdzie obecnie znajduje się już przeszło 400 doskonale obitych dróg wspinaczkowych
prowadzących po bajkowych wapiennych tufach.
W przewodniku wspinaczkowym Leonidio & Kyparissi opisano:
83 rejony wspinaczkowe, w tym 51 w książce drukowanej plus 32 w aplikacji Vertical Life
ponad 2500 dróg wspinaczkowych w pełnym zakresie trudności
dane dotyczące dróg i rejonów są aktualne na grudzień 2020
opisano nowe sektory, w tym Geraki Wave, Loupas, Theatro, Yellow Eyes, Arcadia
dodano dwa nowe rejony Agios Petros oraz Agios Andreas - to dwie malownicze wioski na północ od Leonidio z
drogami poprowadzonymi w doskonałej jakości skale w pięknym otoczeniu natury
każdy sektor posiada współrzędne GPS
wszystkie drogi wrysowane są na dużych, wysokiej jakości foto-toposach
dodano zdjęcia lotnicze z drona ułatwiające orientację w terenie i odnalezienie drogi w skały
przyjazny dla użytkownika układ stron, w tym informacje o zacienieniu ścian, wystawie, dostępności dla rodzin z
dziećmi, wymaganym sprzęcie
setki zdjęć wspinaczkowych ukazujących charakter wspinania w Leonidio
historie na temat lokalnego życia, historii oraz ludzi
darmowy dostęp do aplikacji Vertical Life na iOS-a i Androida - dzięki temu dostajesz dwie książki w cenie jednej
przewodnik powstał dzięki bliskiej współpracy środowiska wspinaczkowego z osobami z South Kynouria oraz Leonidio
Association of Local Businesses
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