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Topo POLSKA 1. Część zachodnia:
Sudety, Przedgórze Sudeckie - Paweł
Haciski
Cena

99,99 zł

Cena poprzednia

125,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Góry Books

Opis produktu
Przewodnik „Polska 1" otwiera nową trzytomową serię, naprawdę wyjątkową, bo pierwszą, która zawiera kompletny opis
wszystkich rejonów wspinaczkowych w Polsce. Pełne topo skał całego kraju to wynik tytanicznej pracy autora Pawła
Haciskiego, który od blisko 30 lat tworzył kultowe przewodniki „Jura". W części pierwszej „Polski" znajdziemy wszystkie rejony
położone w obrębie całych Sudetów i Pogórza Sudeckiego.
Dolny Śląsk, wciąż często niedoceniany, jest świetnym miejscem bez względu na to, czy dopiero zaczynamy swoją przygodę w
skałach, czy mamy wieloletnie doświadczenie. Jak zapewnia Paweł Haciski, znajdziemy tu skały zróżnicowane pod względem
wysokości i geologicznie, duży wybór formacji i różnorodną asekurację. Dodatkiem jest świetna baza noclegowa i mnóstwo
atrakcji turystycznych na dni restowe.
Przewodnik został zaprojektowany tak, by ułatwić orientację na rozległym obszarze Sudetów. Jasno i przejrzyście opisane
rejony oraz poszczególne skały, świetnie przygotowane mapy z dbałością o szczegóły takie jak np. godziny nasłonecznienia
danej skały, dodatkowo dokładne współrzędne, które doprowadzą nas do miejsca docelowego - to niekwestionowane zalety
wydawnictwa, które pozwolą szybko zaplanować także krótki weekendowy wypad w skały. Ułatwi to także wskazanie przez
Pawła Haciskiego miejsc, które sprawdzą się latem, zimą, największych ścian z dwoma lub trzema wyciągami oraz miejsc
najładniejszych widokowo. Dzięki takiemu ujęciu tematu „Polska 1" to doskonały przewodnik dla każdego bez względu na
umiejętności wspinaczkowe i wiedzę, a korzystanie z niego to czysta przyjemność.
Zakres przewodnika: Sokoliki – Rudawy Janowickie – Hejszowina (część) – rejony między Bolesławcem a Złotoryją – rejony
między Szklarską Porębą i Karpaczem – okolice Wałbrzycha – Rejon Szczytnej.
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