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Fodor	–	Rafting:	Fodor	Szabolcs	E.V.	

1021	Budapest,	Tárogató	Út	87/	A.	
email:	info@fodor-rafting.hu		;		www.fodor-rafting.hu	

AUSZTRIAI	VADVIZI	EVEZÉS	CÉGES	AJÁNLATAINK:		

________________________________________________________________________________ 

CÉGÜNK	ÉS	TÚRAVETETŐI	CSAPATUNK	BEMUTATÁSA:		

A	Fodor	Rafting	alapıt́ói	több	mint	15	éves	vadvıźi	tapasztalattal	rendelkeznek,	melyet	a	Világ	
számos	folyói	mellett	főleg	a	Salza	folyón	szerezték.	
Túravezetői	csapatunk	képzett,	10-15	 éves	tapasztalattal	rendelkezik.	A	Salza	folyót	kiválóan	
ismerik.	 Számunkra	 a	 legfontosabb,	 hogy	 vendégeink	 jól-	 és	 biztonságban	 érezzék	
magukat	és	maradandó	élményekkel	távozzanak.	A	csapatunkban	Világ-és	Európa	Bajnok	
raft	versenyzők	vezetnek	túrát!	

	

VADVÍZI	EVEZÉS	PROGRAM	ALATT	NYÚJTOTT	SZOLGÁLTATÁSAINK:	

• A	 túravezetők	 létszáma,	 mindig	 a	 csoportlétszámhoz	 igazodik.	 6	 utasonként	
minimum	1,	csoportonként	minimum	3	túravezető	kíséri	a	csapatot.	

• A	 túrán	 a	 túravezetők	 a	 6-8	 személyes	 hajókban	 az	 utasokkal	 együtt	 eveznek,	 így	
csoportonként	2	x	6-8	főnek	mindig	van	lehetősége	túravezetőkkel	evezni!!!	

• Rutinosabb	jelentkezőknek	tudjuk	ajánlani	a	kisebb	2-3	személyes	hajóinkat.	
• Túravezetőink	 nemzetközi	 (IRF,	 vagy	 Osztrák	 tartományi	 és	 PADI	 First	 Aid)	

vizsgával	rendelkeznek.	
• A	 program	 kezdetén	 túravezetőink	 30-40	 perces	 részletes	 eligazítást	 tartanak	 a	

résztvevőknek,	 kiemelten	 azok	 számára,	 akik	 még	 nem	 vettek	 részt	 vadvízi	
evezésen.	

• Vadvízi	 túrán	 az	 utasaink	 által	 használt	 felszerelések	 hibátlan	 állapotúak,	 jól	
karbantartottak.	

• A	túra	ár	tartalmazza	a	sisakot,	a	mentőmellényt,	a	fertőtlenített	neoprén	ruhákat	
és	cipőket,	valamint	hajókat	és	a	lapátokat.	

• A	túra	közben	a	résztvevőinkről	digitális	fényképeket	és	videókat	készítünk,	melyek	
e-mailen	 keresztül	 elküldünk.	 A	 túra	 közben	 csokit,	 valamint	 igény	 esetén	
szendvicset	és	italokat	szervírozunk.	

http://WWW.FODOR-RAFTING.HU
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A	SALZA	FOLYÓ	BEMUTATÁSA:	

• A	 Salza	 folyó	 völgye	 Steiermark	 tartomány	 északi	 részén	 helyezkedik	 el.	 A	 folyó	
mintegy	82	km	hosszú,	de	ebből	csak	kb.	35-40	km	hosszan	evezhető	évszaktól	és	
vízállástól	függően.		

• A	vadvízi	evezésre	legalkalmasabb	a	május	és	október	közötti	időszak.		
• A	 tartományi	 szabályzás	 alapján	 3	 személyesnél	 nagyobb	 rafting	 hajókkal	 csak	

május	1.	és	október	15.	között	hajózható	a	Salza	folyó.		
• Három	 személyesnél	 kisebb	 hajók	 (kenuk	 és	 kajakok)	 használata	 nincsen	

szabályozva.	
• Cégünk	 a	 középső	Wechelsboden	 –	Wildalpen	 -	 Palfau	 szakaszára	 szervez	 rafting	

túrákat.	
• A	 folyó	 erőssége	 a	 White	 Water	 I-VI.	 skálán	 WW	 II-III+	 közötti,	 tehát	 közepes	

nehézségűnek	mondható.	Nincsenek	benne	elzárt	zúgók,	a	legtöbb	részén	az	egész	
folyóvölgy	jól	belátható	és	az	akadályok	könnyen	észlelhetők.	Átlagos	lejtése	4	-7	%,	
ami	azt	jelenti,	hogy	1000	méterenként	a	folyó	4	-7	métert	esik.		

• Összehasonlításképpen	a	Duna	417	km	hosszú	Magyarországi	szakaszának	esése	27	
m.		

• A	Salza	folyó	evezhető	szakaszai	és	WW	nehézségét	az	alábbi	térkép	szemlélteti:	
 

RAFTING	PROGRAM	BEMUTATÁSA:	

Cégünk	palettájában	egyaránt	szerepel	a	2-3	és	6-8	személyes	Rafting	hajó.		

A	Raft	 hajó	 háromnál	 több	 személyes	 vadvıźi	 hajókban	 történő	 evezést	 jelent,	 amit	 a	
csapatmunka	 tesz	 érdekessé.	 Ezt	 mindenképpen	 cégeknek,	 barátoknak	 és	 családoknak	
ajánljuk.		A	hajó	méretéből	adódóan	(általában	6-8-10	személyes)	stabilabb	hajóról	van	szó.	

A	2-3	 személyes	vadvıźi	 kenuk	már	 rutinosabb	 jelentkezőket	 igényelnek,	 akik	 tudnak	
párban	dolgozni	és	önállóan	kormányozni.	
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HOGYAN	TALÁLSZ	HOZZÁNK	?	
 
A	 Fodor-Rafting	 bázisa	 Palfauban	 az	 A1-es	 Autópályáról	 Ybbsnél	 letérve	 a	 25-ös	 út	 felől	
közelıt́hető	 meg	 a	 legegyszerűbben	 a	 következők	 szerint:	 25-es	 úton	 Hochkar	 lába	 alatt	
elhaladva	egészen	a	Palfauig	autózzál.		Palfaunak	két	része	van:	Felső	és	Alsó	Palfau.		
	
A	bázis	az	Alsó	Palfau-i	vége	tábla	után	van	még	kb.	2	km-re.	Az	út	bal	oldalán	található	egy		

nagy	kék	 étterem	 és	egy	nagy	parkoló,	 ami	a	Saggraben	kemping.	 	A	kemping	parkolójába	
napijegy	megváltásával	tudsz	beparkolni,	amit	nálunk	tudsz	megvásárolni.	1	napra	8	euro,	3	
napra	 20	 euro.	 Ezzel	 bármely	 ki-	 és	 beszállási	 helyen	 meg	 tudsz	 állni.	 A	 parkolójegy	
megváltását	szigorúan	ellenőrzik,	aki	nem	rendelkezik	ilyen	jeggyel	20	euro	a	büntetés!!!		

(Ha	Semmering	felől	érkezel	a	24-es	úton	az	is	opció.)	

LEGGYORSABB	JAVASOLT	ÚTVONAL	BUDAPESTRŐL:		
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Budapest/Hegyeshalom/Bécs-A1-es	autópálya/St.Pölten/Wieselburg	(25-ös	út,	az	
autópályáról	Ybbs-nél	kell	lefordulni)/Palfau/Untere	Palfau	-	Saggraben	Kemping	

HÉTVÉGI	ÉS	HÉTKÖZNAPI	Outdoor	PROGRAMOK		
Ausztriában	

RAFTING	1x	VIP	ALL	IN:	 Kérj	Ajánlatot	

1	napos	20-25	km	evezés	(az	időtartam	a	folyó	vıźállás	függvénye.	Minimum	létszám:	6	
fő).		Maxold	ki	a	hét	bármely	egy	napját,	extra	hosszú,	exkluzıv́	rafting	ajánlatunkkal.	
A	 programban	 ez	 mind	 benne	 van:	 vadvıźi	 játékok/vadvıźi	 úszás	 megtanulása/szikláról	 és	
hıd́ról	vıźbe	ugrás/raft	kormányzás	megtanulása/kemping	ebéd	túra	közben	a	folyóparton.	
(Ezt	a	programot	főként	cégeknek,	csapatépıt́ésre	ajánljuk.)	

RAFTING	2x	VIP	ALL	IN:	 Kérj	Ajánlatot	

2	 napos,	 napi	 20-25	 km	 evezés	 (az	 időtartam	 a	 folyó	 vıźállás	 függvénye.	 Minimum	
létszám:	 6	 fő).	 	 Maxold	 ki	 a	 hét	 bármely	 egy	 napját,	 extra	 hosszú,	 exkluzıv́	 rafting	
ajánlatunkkal.	A	programban	ez	mind	benne	van:	vadvıźi	játékok/vadvıźi	úszás	megtanulása/
szikláról	 és	 hıd́ról	 vıźbe	 ugrás/raft	 kormányzás	 megtanulása/kemping	 ebéd	 túra	 közben	 a	
folyóparton.	
(Ezt	a	programot	főként	cégeknek,	csapatépıt́ésre	ajánljuk.)	

Kívánság	Rafting:		 	 Kérj	Ajánlatot	

Bármennyi	nap,	bármilyen	hosszban,	amit	az	ügyfél	kıv́án	egyéni	ajánlat	alapján!	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		SPORTOS	U_ DVO_ ZLETTEL	
saasssssdasdasdaacsvdcscycyxcyxcyxcyxcxycayy
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