Aktivní léto
Nassfeld – Gailtalské Alpy

NTC Park – Nassfeld
Společnost organizující adrenalinové sporty ve Skiaréně Nassfeld. V nabídce mají adrenalinové
aktivity pro jednotlivce i skupiny.
1.
horské kola - organizování jednodenní cyklistické túr,
půjčovna kol.
Dirt Park – se nachází přímo u NTC v Tröpolachu. Jsou zde Urampy a různé překážky vhodné pro BMX i horská kola,
začátečníky i pokročilé.
2.
skalní labyrint – nachází se v Tressendorfen Alm. Zde
se prochází a spouští po laně skalními soutěskami, všude okolo jsou skalní věže, malé dutiny a
propasti. Labyrint nabízí skvělé dobrodružství pro všechny sportovce.
3.
horolezectví - pro zkušenější jsou k dispozici četné horolezecké trasy na Rosskofelu,
Trogkofelu,
Malurchu,
Zottachkofelu
a
Garnerkofelu
na
vás
čekají.
Při špatném počasí lze využít lezecké stěny pod střechou v Hermagoru (www.kletterzentrumhermagor.at)
4.
zajištěné trasy
Nově značené trasy - otevřeny v roce 2007 - pro milovníky adrenalinu. Pouze pro trénované
zkušené horolezce vybavené sedáky a helmami. Přístup:15 min. pochod z Madritsche (1919m),
horní stanice kabinové lanovky Millennium Express. Můžete se sem dostat kabinovou lanovkou
nebo z Nassfeld směrem na Tressdorfer Alm. Pro méně trénované osoby doporučujeme vybrat
si lehčí cestu nahoru zajištěnou Ferratou E. Contin. Horolezecké vybavení je zde také potřeba.
Cestu s průvodcem si můžete objednat v NTC!
5.
slaňování – užijte si adrenalin ze slanění Oselitzeově vodopádu v délce 18 metrů až k
Oselitzeově přehradě
6.
horské koloběžky – při tomto sportu se i dospělí dostanou do dětských rolí a sjíždějí
na koloběžkách určenými trasami z vrcholů do údolí.
7.
stanley rider – sáně na kolečkách řízené pouze nohami. Při sjezdech po asfaltové
silnici zažijete neopakovatelné zážitky spojené s dávkou adrenalinu, kterou ve vás tento sport
vyvolá.

8.
Moutaincart
Je novým typem zábavy; sáně s jedním předním kolem a dvěma zadními koly s hydraulickými
brzdami, nárazníky a dalším. Při sjezdech po asfaltové silnici zažijete neopakovatelné zážitky
spojené s dávkou adrenalinu, kterou ve vás tento sport vyvolá.
9.
Moutainroller
Pro toto vozítko s balónovými pneumatikami není žádná cesta
příliš skalnatá a žádná díra příliš velká. Nebojte se ani brzdění,
tento vynález je vybaven kotoučovými brzdami, které jsou
zárukou bezpečné cesty do cíle.
10.
Mountainboard
Helma, prkno, čtyři kola, brzdy, více k tomuto sportu není
potřeba a bláznivý sjezd z vrcholku do údolí po asfaltové silnici
může začít. Vhodné především pro všechny snowboardisty a
skateboardisty.
11.
Arrow – pro tyto čtyřkolky není nutný řidičský průkaz a
mohou si je půjčovat i deti od 12 let. Jezdí rychlostí max. 20
km/h a jejich baterie vydrží asi na 60 km.

