12.09.19

Klassisk Snowdonia
Mandag den 2. december - onsdag den 4. december 2019
Denne tur giver mulighed for 3 dags guidning på klassiske ruter i Snowdonia National Park i det
nordlige Wales. På denne årstid, kan der komme sne på toppene, hvilket gøre landskabet ekstra
dramatisk. Hvis du allerede er bjergvandrer, vil denne tur give dig selvtillid til at udforske mere
krævende terræn end de markerede stier i naturen. Antal deltagere vil være begrænset til 3.
Mulige ruter kan være:
- Crib Lem til toppen af Carnedd Dafydd
- Nordryggen på Tryfan
- Bristly Ridge til toppen af Glyder Fach
- The Snowdon Horseshoe via Lliwedd og Crib Goch
Hver tur vil være en hel dag med bjergvandring og en god portion ‘scrambling/klyving’, hvor vores
hænder tages i brug, samt vandring på spidse bjergryg. Vi vil udnytte de ca. 8 timer mellem sol
opgang og sol nedgang fuldt ud. På turene, vil der også være mulighed for at deltagerne kan træn i
andre færdigheder såsom navigation. De tre dage vil følge rytmen nedenunder:
-

Morgenmad kl. 7:30 med afgang kl. 8:15.

-

En bjergtur på ca. 10 km med 900 m stigning.

-

Retur til basen for et bad og tøjskift.

-

Aftenmad på en lokale pub mandag of tirsdag aftener, onsdag aften afgang.
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Deltagerne skal have en fornuftig fysisk form
samt

erfaring

Erfaring
nødvendigt

med
da
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bjergvandring.

scrambling/klyving
fuld

instruktion

er

ikke

gives.

Det

nødvendige beklædning og udstyr er vist på listen
nedenunder. Det er muligt at lån en hjelm, hvis du
ikke har en. I tilfælde af at vejrudsigten varsler
vinterforhold, kan det være nødvendigt at justere
udstyrslisten og valg af ruter. I sådan tilfælde, får
deltagere besked ca. en uge før turen. Kort udsnit
udleveres til deltagerne.

Jeg vil være baseret i byen Llanberis og kan være behjælpelig med at booke overnatninger. Prisen
for 3 dages guidning er 2000 DKK per person. Hvis du gerne vil tilmelde dig, eller har spørgsmål,
kan jeg kontaktes via email guide@mountain-environment.com eller mobil +45 20 61 29 24.

Beklædning og udstyr
Beklædning
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Vandre sokker
Vandre bukser
Langærmet og/eller kortærmet top inderste lag
Fleece top eller lignende
Varmt fiber eller dun jakke
Vind og vandtæt yderlag (bukser og jakke)
Gaiters/gamacher
Hue
Handsker (gerne 2 par)
Halstørklæde eller lignende
Robust vandrestøvler
Almindelig tøj og sko til rejsen/aftener

Equipment
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Rygsæk (med vandtæt pose eller regnslag, ~30 liter)
Vanddunke/drikkesystem (≥0.75 liter)
Termokande (0.5 or 0.75 liter)
Personlig førstehjælp (Compeed, plastre m.m.)
Kompas
Klatrehjelm (se booking blanket)

Other
[
[
[
[

]
]
]
]

Rejseforsikring
Kamera
Toilettaske
Håndklæde (afhængig af valgt overnatningssted)
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Rejsebestemmelser og datapolitik
Hvad gør guiden?
1.

Guiden har ansvar for koordinering og gennemførelse af selve rejsen, eventuelt booking af billetter, transport på turen og overnatninger. Det er
3. parts firmaer, som står for fly/færgeturer, udlejningsbiler og overnatningssteder. Indkvartering er normalt specificeret i turens
informationshæfte og er standard for stedet eller type af tur – typisk i telt eller værelser med to fritstående senge, køjesenge eller sovesal.

2.

Guiden planlægger ruterne og aktiviteterne dag for dag, sørger for deltagernes sikkerhed og guidning/instruktion på rejsen og kurserne samt er
bindeledet til den lokale befolkning og eventuelle assisterende guides og porters.

Hvad gør deltageren?
3.

Deltageren skal sørge for at have det beskrevne udstyr og beklædning.

4.

Deltageren har ansvar for at skaffe og betale for egne visas og relevante vaccinationer, såfremt disse er nødvendige.

5.

Deltageren bør være forberedt fysisk for turens/kursets indhold og strabadserne. Evt. sygdom eller skavanker skal meldeles guiden.

6.

Deltageren skal overholde bestemmelserne for fly/færgerejser (regler, mødetider, bagage m.m.). For sen ankomst i check-in kan ikke erstattes.

7.

Deltageren har pligt til at sørge for personlig afbestillings- og rejseforsikring, samt ulykkesforsikring som dækker aktiviteterne. Deltagere uden
passende rejseforsikring afvises.

8.

Deltagere skal være opmærksomme på at bjergvandring, rappelling, færdsel på gletscher, klatring og bjergbestigning er aktiviteter forbundet
med fare for sig selv og andre. Deltagere i disse aktiviteter bør være bevidst om og acceptere disse risici, samt være ansvarlige over for deres
egne handlinger og omgivelser.

Generelt
9.

Instruktør/guide-til-deltager forhold følger normale best practice for aktiviteterne og er typisk 2-8 deltagere pr. instruktør eller guide.

10. Arrangøren eller guiden kan ikke holdes ansvarlige for ændringer i rejsen som skyldes involveret 3. parts firmaer, såsom flyveselskabet.
11. Hvis du vælger at lade guiden koordinere køb af fly/færgebilletter således, at vi er sikre på, at vi rejser sammen på de ønskede tidspunkter,
vælges der en standard økonomi billettype. Billetterne er underlagt fly/færgeselskabets betingelser for denne billet type som skal overholdes.
Rejsebetingelser kan ses på fly/færgeselskabets hjemmeside. I dette tilfælde skal deltageren betale billettens pris før bestilling. Fly/færgebilletten
eller dens værdi kan ofte ikke refunderes. Såfremt deltageren ønsker at der bestilles et andet billettype, skal dette ønske meddeles skriftligt.
12. Et depositum betales ved tilmelding. Restbeløbet betales senest 8 uger før afrejse. Deltagerne informeres lige før denne 8-ugers grænse, såfremt
der er for få deltagere for at turen eller kurset kan gennemføres. Deltagerne skal derfor tjekke turens/kursets status inden der købes rejsebilletter.
Deltagere skal dække de eventuelle bank gebyrer, når der gennemføres bank overførelser.
13. Ved afbestilling fra deltageren senest 8 uger før turens/kursets start, tilbagebetales det indbetalte beløb, dog minus depositummet og
afbestillingsgebyrer på eventuelle rejsebilletter og eventuelle ikke refunder-bar park adgangsgebyrer. Ved afbestilling fra deltageren senest 4
uger før turens/kursets start, tilbagebetales 50 % af det indbetalte beløb, dog minus depositummet og afbestillingsgebyrer på eventuelle
rejsebilletter og eventuelle ikke refunder-bar park adgangsgebyrer. Ved afbestilling fra deltageren af rejsen mindre end 4 uger før turens/kursets
start, tilbageholdes det hele af indbetalte beløb. Afbestilling skal ske skriftligt.
14. Såfremt den planlagte guide på turen/kurset er forhindret, stilles der en andet kompetente og kvalificeret guide til rådighed.
15. Rejsen kan aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som guiden ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse. I
sådanne tilfælde refunderes rejsens fulde pris, dog ikke ikke-refunder bar billetter, og deltagerne kan ikke gøre yderligere krav på erstatning.
16. Eventuelt retsligt søgsmål mod guiden skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift, og afgøres efter dansk ret. Processproget er dansk.
17. Kurser og turer, støtter Vestjysk Klatreklub, en medlem af Dansk Klatreforbund og DGI. Klienter får én sæsons gæstemedlemskab af klubben.
18. Aktiviteterne er afhængige af bl.a. sne forhold og vejret. Guiden bestemmer, om det er ansvarligt eller ej at gennemføre aktiviteterne.
19. Såfremt en deltager vælger at abortere, eller lider af mindre skader eller have ondt (f.eks. i benene) der gøre at deltageren ønske at abortere en
hytte-til-hytte eller trekking tur, er deltageren ansvarlig for at arrangere alternativ transport til et passende mødested, eller helt hjem.
Omkostninger på grund af en alternativ rute/løsning dækkes alene af deltageren. Guiden vil dog assistere i planlægning af en alternativ rute og
løsning. Når en deltager har besluttet at forlade gruppen, er de ikke længere guidens ansvar.
20. Guiden kan frigøre en deltager fra guidede aktiviteter, så vidt deltageren gentagne gange ikke følger guidens retningslinjer vedrørende sikkerhed
eller, såfremt deltageren gentagne gange gør livet surt for de øvrige deltagere. Deltageren har ikke mulighed for refusion i dette tilfælde.
21. Eventuelle klager over aspekter af turer/kurser skal modtages skriftlig og være modtaget senest 28 dage efter turens/kursets slutning.
22. Ved at tilmelde sig, gives der samtykke til at Mountain Environment må opbevare klientens informationer til internt brug. Desuden, gives der
samtykke til at informationen nødvendigt for booking af eventuelle billetter og overnatninger videregives til disse udbyder. Her, gælder deres
respektive datapolitikker. Der forbeholdes ret til at anvende billeder fra kurser og ture i fremtidig Mountain Environment materiale og på
Mountain Environment hjemmesiden. Såfremt en klient ikke ønsker at optræde på anvendte billedmateriale, skal denne meddeles skriftlig.
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Bestillingsblanket
Tur/kursus navn:

Klassisk Snowdonia

Datoer:

2. - 4. december 2019

Blanketten bedes udfyldt med blok bogstaver.
Fulde navn (som angivet i passet):

Fødselsdato (dd/mm/åå):

Adresse:

E-mail:

Telefon hjem (med landekode):

Specielle spisevaner:

Telefon mobil (med landekode):

Eventuelle handikap, sygdom eller brug af lægeordineret medicin:

Nærmeste kontaktperson (navn, adresse, telefon og relation):

Rejseforsikring (selskabets navn, policenummer & døgnbemandede telefonnummer):

Jeg har læst, forstår og acceptere
rejsebestemmelser (underskrift):

Dato (dd/mm/åå):

Følgende information er for at tildele det nødvendigt teknisk udstyr i rette størrelse såfremt dette ønskes af deltageren. Hvis du svarer NEJ i kolonnen
til højre, bedes du opgive de ønskede informationer.
Udstyr

Information nødvendigt

Hjelm

Hovedets omkreds

Deltager information
cm

Jeg medbringer min egen
(cirkle dit svar)
NEJ

JA

Denne side kan scannes eller fotograferes med mobiltelefon og returneres via e-mail.
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