Jeep Club Slovakia Alpy 2018
24.8 – 2.9.2018

Navrhovaný plán expedičky:
Plán je zostavený podľa našich ciest do tejto oblasti. Odhady kilometrov sú približné.

Presun do oblasti záujmu deň 1-2 (24. – 25.7.2018)
Vzhľadom na to, že štartovací bod do oblasti záujmu (Savojské a Ligrské Alpy) sú
cca 1100 km vzdialené od Bratislavy, presun je možné riešiť dvomi spôsobmi:
1. Diaľnica BA - Rakúsko smer Villach - Taliansko cez Tarvisio az po Susa (za
Turínom)
Odchod sobota 25.7.2018
vzdialensť 1087 km, cca 12 hodín čistej jazdy, dá sa to spraviť za 1 deň
dialničné poplatky - Rakúskadiaľničná známka + prejazd IT diaľnicou cca 65 eur
jeden
smer
ALEBO
2. odchod o deň skôr (24.8), cesta mimo diaľnice cez Rakúsko - prejazd
panoramatickým horským prejazdom Passo dello Stelvio. Noclah na zapadnutm
parkovisku nedaleko jazera. Na druhý deň mimo IT diaľnic okolo ryžových polí
presun do Susa. Stretuntie so skupinou, ktorá ide diaľnicami.
Spanie: oficiálny kemp

Deň 3 (26.7.2018)
jazero Lac du Mont Cenis
Asieta - Hanibaova cesta

Spanie: oficiálny kemp

Deň 4 (27.8.2018)
Sommeiller a Jafferau
Sommeiler, ak nebude pod vrcholom ešte alebo už sneh, dá sa autom dostať až do výšky
cez 3000 mnm ;)
Presun k Fort Jafferau - a cez sedlá a brutálne výhľadovky do niektorej pevnosti.

Spanie: vonku na divoko

Deň 5 (28.8.2018)
Lago Nero, sexy fotopoint, col D izzoard

Spanie: vonku na divoko pri jazierku

Deň 6 (29.8.2018)
tunel Parpaillon, Col Bonette, spanie vo Fort Central

Spanie: vonku na divoko

Deň 7 (30.8.2018)
LGKS okruh (Ligurska vojenská), spanie vo Fort Central

Spanie: oficiálny kemp

Deň 8 (31.8.2018)
Maira Stura, Varaita Maira, spanie Lago di Annone

Spanie: vonku na divoko

Deň 9 a 10 (1. – 2.9.2018)
Návrat domov, podľa rozhodnutia jednotlivých posádok, buď cez Stelvio mimo IT diaľnice (2
dni) alebo po IT diaľnici ((1 deň), cca1100km

Spanie: oficiálny kemp

Sumár

Prejdená vzdialenosť: do 4000km
Poplatky: diaľničná Rakúsko + drobné úseky Taliansko + LGKS
Čas: buď 8 dní pre tých, ktorí sa budú presúvať diaľnicami alebo 10 dní, pre tých, ktorý sa
budú presúvať mimo IT diaľnice
Vozidlá








na expedičku môže ísť v podstate hocijaký model Jeep – aj sériový, akurát sa
odporúčajú odolnejšie pneumatiky, ideálne AT, keďže väčšina ciest kadiaľ pôjdeme
je nespevnených a kamenistých. Náhradné koleso/hever je povinnosť! Povinná je aj
CB vysielačka – tá je dôležitá pri komunikácii v rámci vozidiel. Odporúčaná výbava:
offroad – gurtne, laná, sekery, mačety, hasiaci prístroj, lekárnička, PMR vysielačka
(ak zlyhá CB)
cestovná rýchlosť kolóny na diaľnici je cca 110km/h, okresné cesty podľa premávky a
terénu
jazdíme v relatívne civilizovaných častiach, sieť čerpacích staníc bez problémov
odporúčame poistenie odťahovky, v prípade poruchy vozidla pomôžeme samozrejme
v rámci možností ale riešenie je na každom individuálne a kolóna musí pokračovať
v ceste! Preto každé vozidlo povinne do servisu pred cestou, nech je 100% fit
(hlavne brzdy, riadenie, klimatizácia – nejazdí sa žiaden ťažký terén), odťah www.zltyanjel.sk alebo Asistenčné služby v rámci PZP/Kasko poistenia – preverte si
vopred
počet vozidiel: 10 (ak bude väčší dopyt, riešime individuálne)

Ubytovanie




prevažne voľné kempovanie vonku – teda určite stany, spacáky, kempuje sa aj
vysoko v horách (môže byť veterno, chladno)
pri vybraných zastávkach aj ofiko autokempy vybavené vodou, WC, elektrinou
penzióny individuálne podľa vlastného výberu a v krajnom prípade veľmi zlého
počasia – itinerár a jednotlivé body budú vopred určené, takže sa môžete so
skupinou kedykoľvek spojiť / rozpojiť

Strava




individuálne – teda expedične, veľa vody, minimálne na tri dni – potom sa dajú
dokúpiť zásoby. Grilovanie ok, zakladanie ohňa na vybraných miestach
vlastné zásoby, priebežne doplňované
reštaurácie /penzióny len ojedinele aj to len v prípade zlého počasia

Štartovné/náklady






štartovné je medzi 100€-120€ (v závislosti od počtu prihlásených)
náklady na palivo – spravíme cca do 4000km
autokempy – cca 15€/osoba/noc/stan
kempy v prírode – zdarma 
iné - podľa vlastnej potreby – strava, pitie, atrakcie... ako na dovolenke

Štartovné zahŕňa program, itinerár a doprovod vedúcich s výkladom 

