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Sycylia (Włochy) Przewodnik
wspinaczkowy
Cena

140,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

GEBRO Verlag

Język

Niemieck, Włoski, Angielski

Autor

Karsten Oelze, Harald Röker

Rok wydania

2020

Format

210 x 150 mm

Ilość stron

288

ISBN

978-3-938680-40-7

Opis produktu
Najnowsze 7. wydanie (styczeń 2020) doskonałego przewodnika wspinaczkowego Sicily-Rock po słonecznej Sycylii, w
którym na blisko 300 stronach opisano najważniejsze rejony wspinaczkowe północno-zachodniej części wyspy. Szczególnie
dobrze opisane zostały sektory położone w pobliżu San Vito lo Capo, dla których aktualizacja dróg została zakończona w
grudniu 2019. Z tego względu przewodnik Sicily-Rock to z całą pewnością najbardziej aktualne i wiarygodne topo
wspinaczkowe dla tego obszaru dostępne obecnie na rynku. Przewodnik zawiera trzy wersje językowe: niemiecką, włoską i
angielską.
San Vito lo Capo to jeden z najlepszych w Europie rejonów wspinaczkowych polecanych na chłodniejsze pory roku. Pod wiele
dróg można dostać się piechotą z pobliskiego kempingu. Z kolei na ścianach Monte Monaco można znaleźć drogi
wielowyciągowe dochodzące do 400 metrów długości!
Umiarkowany klimat, lokalizacja w pobliżu morza, tanie loty, dobra infrastruktura turystyczna San Vito (plaża, supermarkety,
restauracje, hotele), ładne i dobrze ubezpieczone drogi wspinaczkowe sprawiają, że wspinanie na Sycylii stanowi ciekawą
alternatywę dla innych popularnych rejonów europejskich.
Dlaczego warto wyjechać na wspinanie na Sycylię:
komfortowe temperatury również w zimie (wiele ścian ma wystawę południową i zachodnią)
blisko położona plaża
krótkie czasy podejścia pod skały (w sporą część rejonów można dojść w 1-5 minut)
kemping El Bahira położony nad samym morzem bezpośrednio poniżej skał
tanie i szybkie połączenia lotnicze do Birgi-Trapani lub Palermo
~ 1200 dróg wspinaczkowych, w tym 109 opisanych po raz pierwszy
duża ilość sportowo obitych dróg wielowyciągowych
Rejony opisane w przewodniku:
San Vito lo Capo
Castelluzzo
Custonaci
Rocca Firriato
Monte Monaco
Pizzo Monaco
Nuova Ossessione
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Cattedrale nel Deserto
Il Grande Occhio
Scogliera di Salinella
Valanga
Macari - Placca di Macari
Torre Radio Nord
Grotta Perciata
Lost World
Castelluzzo Outdoor Wall
Crown of Aragon
Cinema Paradiso
Custonaci / Scurati
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