
Grossglockner  expeditie 
Hiking-Adventures.nl

Expeditie Grossglockner 2018

Omschrijving Beklimming van de hoogste berg van Oostenrijk. Het is mogelijk om deze 
tocht in combinatie met de beklimming van de Zugspitze (hoogste berg van 
Duitsland) te doen. 

Reisgegevens 17 tot en met 22 juli 2018.

Deelnemers 1 groep van maximaal 15 personen.

Instapnivo: Goede conditie en goede oog- handcoördinatie.  De linkjes bij/naar 
“Programma” en “Uitrusting” geven een indicatie van de zwaarte van de 
dagen alsmede de uitrusting die je elke dag in je rugzak mee draagt.

Prijs € 1175,- 

Inclusief: 
Verzorgd door Mountain Network: 
* 5 dagen gidskosten waarbij de volgende gidsratio's per dag gelden: 
* 1 gids per 8 deelnemers tijdens de voorbereidingsdagen 
* 1 gids per 3 deelnemers tijdens de beklimming van de Grossglockner 
* Bij 15 deelnemers zijn er in de voorbereiding dus 2 UIAGM gidsen en 
tijdens de beklimming van de Grossglockner komen daar nog 3 gidsen bij. 
* Gebruik van pickel, stijgijzers, helm en gordel en klettersteigset 
* SGR garantie 
* 5 Overnachtingen inclusief half pension 
Verzorgd door Hiking Adventures: 
* Hardshell jack 
* trainingsdag 9 juni 2018 

Exclusief: 
* Aanschaf of huur C schoenen 
* Aanschaf of huur kleding 
* Lunch snacks en consumpties 
* Bijdrage Calamiteitenfonds á € 2,5 per deelnemer 
* Vervoer naar de Alpen 
* Lokaalvervoer.

Inschrijving 
Expeditie

Inschrijven voor deze expeditie is mogelijk tot 1 juni 2018. 
Zie voor het inschrijfformulier onder de knop inschrijven op de hoofdpagina 
van de site www.hiking-adventures.nl  
Tijdens de training op 9 juni 2018 zal er een voorlichting gegeven worden 
over de expeditie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Deelname op volgorde van binnenkomst inschrijvingen.

 

http://hiking-adventures.nl
http://www.hiking-adventures.nl


Datum 
Training

Zaterdag 9 juni 2018 te Arnhem, inloop vanaf 08.00. Briefing om 08.30 uur. 
Locatie: Klimhal Mountain Network, Olympus 27 te 6832 EL Arnhem. 
9 juni 2018 te Arnhem (klimhal Mountain Network, Olympus 27 te Arnhem) 

Hand-Oog coördinatie test 
Prof-Fit-test  

Voor bijzonderheden: klik op de betreffende datum.

Uitrusting Uitrustingslijst Grossglockner

Vervoer In onderling overleg

Algemene info www.hiking-adventures.nl

https://www.hiking-adventures.nl/grossglockner-training/
http://www.hiking-adventures.nl/intest/
https://www.hiking-adventures.nl/grossglockner-uitrustinglijmt/
http://www.hiking-adventures.nl

