ZUGSPITZE
10-14 augustus 2017

Ferrata & Fly, de kroondiscipline van Hike & Fly! Een spannende en indrukwekkende route, gezekerd aan
staalkabels, op de flanken van de hoogste berg van Duitsland: De Zugspitze. Met 2.965 meter hoogte is
de Zugspitze een prachtige klim- en vliegberg, gelegen op de grens met Oostenrijk. Vanuit ons
basiskamp in Lermoos hebben we veel uitdagende mogelijkheden om een Hike & Fly tocht te maken,
maar liggen we ook aan de voet van de geweldige vliegberg Grubigstein met start- en landingsplek
naast de kabelbaan! Zoek je avontuur en wil je ook veel vliegen, om bijvoorbeeld je brevettaken af te
ronden, ga dan mee naar Lermoos met Pedro Verticalo!
Voor wie?
- Je houdt van vliegen, bergen en Kaiserschmarrn.
- Je kunt zelfstandig starten en landen.
Heb je nog geen brevet? Geen probleem, er gaat een
KNVvL instructeur mee.
- Je hebt een redelijke conditie, maar een alpinist of
marathonloper hoef je niet te zijn.
- Heb je al bergsportervaring? Hartstikke mooi, dan kun
je geweldige dingen doen deze trip.
- Heb je geen of weinig ervaring met Via Ferrata of
Klettersteigen? Geen probleem, een
bergsportinstructeur brengt je alle benodigde
vaardigheden bij!

Wat gaan we doen?
De Zugspitze Arena biedt veel mogelijkheden.
Afhankelijk van het weer zullen we keuzes maken uit
onder andere de volgende activiteiten:
-

Vliegen vanaf de hoogste berg van Duitsland of de
naastgelegen Schneeferner Kopf!
Hike & Fly en/of Ferrata & Fly.
Basis bergsporttraining voor degenen met weinig of
geen klimervaring.
Werken aan je bergbrevet.
Mountainbiken.
Tandemvluchten voor meereizend gezelschap.

Programma
We verzamelen donderdagavond 10 augustus in ons
verblijf in Lermoos.
Lermoos is goed bereikbaar met de auto want het ligt
aan de noordkant van de Alpen, net over de DuitsOostenrijkse grens. Een vignet heb je niet nodig.
Uiteraard kunnen we onderling carpoolafspraken maken.
Vliegen kan ook met voordelige vluchten naar München
of Innsbrück, met snelle treinverbindingen naar Lermoos.
Vrijdag tot en met zondag is het officiële programma,
met maandagochtend nog wat afsluitende vluchtjes. De
exacte invulling is afhankelijk van de condities en bij
gemengde voorkeuren kan de groep in tweeën worden
gedeeld. Er wordt op maat gesneden kliminstructie
gegeven en we geven presentaties over Via Ferrata /
Klettersteigen en over veiligheid in de bergen. Waar
nodig helpen we je bij de start, landing en in de lucht.
In de loop van maandag eindigt het programma.
Kan je dinsdag gewoon weer naar je werk...

Door wie?
- Peter Blokker.
NKBV gecertificeerd bergsportinstructeur. Peter kent
het Zugspitze massief op z’n duimpje. Peter beschikt
over de Nederlandse certificaten om kliminstructie en
Hike & Fly tochten te begeleiden in de bergen.
-

Peter Rehorst.
KNVvL gecertificeerd paraglidinginstructeur. Peter
Rehorst is één van de meest ervaren instructeurs van
Nederland en weet je precies datgene te leren waar je
verder, hoger of beter van leert vliegen.

-

Max Morriën.
Aan de Nederlandse duinen is Max Morriën niet weg
te denken als soarinstructeur en miniwing specialist.
Met zijn groundhandling assistentie start je in bijna
alle condities van de meest lastige plekjes!

Inclusief en exclusief
Wij zorgen voor het verblijf in een appartement in
Lermoos. Tevens zorgen we voor de klimuitrustingen,
maar dien je zelf een paar dunne handschoenen en
bergschoenen mee te brengen.
Het eten regelen we ter plekke evenals de kosten
daarvan. Ook wordt de skipas ter plekke gekocht. Wat
voor een pas hangt af van je voorkeur (Cablecar & Fly
voor veelvliegers, tot geen pas voor Hike & Fly puristen)
Je neemt zelf een vlieguitrusting mee. Let op:
deelnemers zonder brevet mogen alleen met EN-A of
EN-B schermen vliegen. Houd er rekening mee dat je
met je uitrusting een stuk moet kunnen lopen. Met een
omkeerharnas gaat dat veelal prima, maar met een
massieve pakzak waarschijnlijk niet. Je kunt bij ons een
lichtgewicht harnas en scherm huren.

Overzicht kosten
Zugspitze 2017
Inclusief 4 nachten verblijf, klimuitrusting, begeleiding en instructie in klimmen en vliegen
Exclusief eten, heen- en terugreis

€ 400,00

Liftpas 4 dagen
Met een Z-ticket voor vier dagen heb je de meeste kabelbaanritjes in één keer betaald.

€ 65,00

Optioneel
Huur lichtgewicht paragliding harnas inclusief reserve (frontcontainer)
Huur lichtgewicht scherm
Liever je eigen klimgordel, Via Ferrata / Klettersteigset of helm? Bij Pedro Verticalo kan je
als deelnemer aan deze reis tegen inkoopsprijs bergsportmateriaal van het merk Edelrid en
Vaude aanschaffen.

Meld je aan via een e-mail naar:
Of bel voor meer informatie:

info@pedroverticalo.nl
06-20442216 (Peter Blokker)

vanaf

€ 40,00
€ 75,00

