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Klassisk Snowdonia 
 

 

Søndag den 1. november - fredag den 6. november 2020  

 
Denne tur giver mulighed for fire dags guidning på klassiske ruter i Snowdonia National Park i det 

nordlige Wales. På denne årstid, kan der være et drys af 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 lyse timer 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. 8 med afgang ca. kl. 8:30. 

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

 - Retur til basen for et bad og tøjskift. 

 - Aftensmad på vores bopæl eller på en lokal pub eller restaurant. 
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Deltagerne skal have en fornuftig fysisk form 

samt erfaring med sommer bjergvandring. 

Erfaring med scrambling/klyving er ikke 

nødvendigt da fuld instruktion gives. Den 

nødvendige beklædning og udstyr er vist på listen 

nedenunder. Det er muligt at lån en hjelm og 

kompas, hvis du ikke har en. Kort udsnit 

udleveres til deltagerne. Turens pris inkluderer 

overnatninger, al mad, transport på rejsen inklusiv 

transfer fra Manchester lufthavn søndag 

eftermiddag samt retur fredag efter behov. 

 

Rejsens pris er 5900 DKK per person. Depositummet udgør 1500 DKK per person. See 

rejsebestemmelser på hjemmesiden. Hvis du gerne vil tilmelde dig, eller har spørgsmål, kan jeg 

kontaktes via e-mail guide@mountain-environment.com eller mobil +45 20 61 29 24. 

 

Beklædning og udstyr 

Beklædning 
 

[  ]  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 
 

[  ] 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  (se tilmelding blanket) 

[  ]  ¤ Klatrehjelm (se tilmelding blanket) 

 

Other 
 

[  ] Rejseforsikringsinformationer samt pas 

[  ] Kamera 

[  ] Toilettaske og håndklæde 

[  ] Mobil, lader og UK adapterstik 
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Tilmeldingsblanket 
 

Tur/kursus navn: Klassisk Snowdonia 

 

Datoer: 1. - 6. november 2020 
 

 
Blanketten bedes udfyldt med blok bogstaver. 

 

Dit navn (som angivet i passet): 
 

Fødselsdato (dd/mm/åå): 

Adresse: Nationalitet: 

E-mail: Telefon mobil (med landekode): 

Specielle spisevaner eller allergier: 

Eventuelle handikap, sygdom eller brug af lægeordineret medicin: 

Nærmeste kontaktperson (navn, telefon og relation - ved at opgive disse informationer, har du gjort personen opmærksom på at de er oplyst heri som kontaktperson): 

Rejseforsikring (selskabets navn, policenummer & døgnbemandede telefonnummer): 

Jeg har læst, forstår og acceptere rejsebestemmelserne og datapolitikken (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 Deltager information 
Jeg medbringer min egen 

(cirkle dit svar) 

Hjelm Hovedets omkreds                  cm  NEJ              JA 

Kompas - - NEJ              JA 

 

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

 

 


