TURIZEM
TURISTIČNO PLANINSKI IZLET (4-dnevni izlet)

LIENŠKI DOLOMITI
1. dan
četrtek
Odhod avtobusa v jutranjih urah z dogovorjene lokacije. Vožnja skozi Dravograd na Koroško do
GOSPOSVETSKEGA POLJA. Gosposvetsko polje je, skupaj z Vojvodskim prestolom, Krnskim gradom in
cerkvijo Gospe Svete, povezano z najbolj svečanimi trenutki slovenske zgodovine. Ogledali si bomo cerkev
Gospe Svete, veličastno cerkev, ki je pravi muzej z izredno bogato zgodovino. Sredi Gosposvetskega polja
bomo obiskali Vojvodski prestol, na katerem je novoustoličeni karantanski knez podeljeval fevde. Sledi
ogled gradu OSTROVICA – enega najslikovitejših gradov v Avstriji. Na grad se bomo lahko podali skozi
14 obrambnih vrat in pet dvižnih mostov, ali pa z vzpenjačo. Z Ostrovice se bom zapeljali proti zahodu do
LIENZA. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. dan
petek
Ta dan je v celoti namenjen hribolazništvu. Po zajtrku se bomo odpeljali do vasice Tristach, kjer se cesta
začne strmeje vzpenjati proti koči "Lienzer Dolomitenhütte”, ki bo izhodišče naše hoje po LIENŠKIH
DOLOMITIH. Po lahki označeni poti bomo prehodili 650 metrov višinske razlike ter prišli do planinske
koče “Karlsbader Hütte” na višini 2261 metrov nad morjem.
Skupno bo približno štiri ure hoda.
Tisti z več kondicije se lahko v dodatni uri povzpnete na enega od bližnjih vrhov, ostali pa uživate v idili
goskega sveta. Popoldan spust ter vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.
3. dan
sobota
Po zajtrku vožnja na Grossglockner. GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE je najbolj znana alpska
panoramska cesta. Razgledi so dih jemajoči, cesta pa nudi udoben dostop za planinarjenje visoko v
avstrijskih Alpah. Pot nas bo vodila visoko v narodni park Visoke Ture, tik pod najvišjo avstrijsko goro
VELIKI KLEK (3.798 mnv) do razgledne ploščadi imenovane KAISER-FRANZ-JOSEFS-HOHE na višini
2.368 m in nad tamkajšnji ledenik PASTERZE. Razgledna ploščad je izhodišče za več pohodnih poti.
Glede na vremenske razmere in fizično pripravljenost udeležencev izleta bomo izbrali primerno pohodno
turo, kejr bomo uživali v čudovitih razgledih na goro, ledenike, morene, slapove, pobočne travnike…
Popoldan vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. dan
nedelja
Po zajtrku vožnja v smeri proti domu do VRBSKEGA JEZERA, kjer se bomo ustavili v vasici MARIA
WORTH, ki je bila nekoč otok, ker pa se je gladina jezera znižala, je ostala na polotoku. Tu si bomo
ogledali baročno cerkev sv. Primoža in Felicijana. Za tem se bomo odpeljali na PYRAMIDENKOGEL,
razgledišče nad Vrbskim jezerom, kjer so leta 2013 obstoječi betonski stolp nadomestili z največjim
lesenim razgledni stolpom na svetu, ki navdušuje z osupljivimi 100 metri višine ter izjemno arhitekturo.
Povzpeli se bomo na stolp, ki nudi edinstven razgled na Koroško ter čudovito jezersko pokrajino. Sestop s
stolpa je mogoč tudi s spustom po najvišjem evropskem toboganu, po katerem se s posebnimi vrečami
lahko spustite z višine 50 metrov. Sledi kratek obisk CELOVCA ter vožnja nazaj proti domu, kamor bomo
prispeli v poznih večernih urah.

CENA:

340 eur (pri vsaj 45 udeležencih izleta)

ali

370 eur (pri vsaj 35 udeležencih izleta)

V ceno je vključeno:
 prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine in okoljske takse (Dolomitenstrasse, Grossglockner)
 3 x polpenzion v dvoposteljni sobi v htl *** (doplačilo za enoposteljno sobo je 75 eur/osebo)
 zunanji ogledi po programu, organizacija potovanja
 turistično vodenje 1. in 4. dan, spremljava planinskega vodnika 2. in 3. dan
Doplačilo za vstopnine:
 25 eur/osebo za vstopnine po programu: grad Ostrovica, dvigalo na grad Ostrovica, stolp Pyramidenkogel

Podrobnejše informacije in prijave na:



planart.turizem@gmail.com
031-307-713




WWW.PLANART-TURIZEM.COM
PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora

Splošni pogoji PLANART s.p. so sestavni del programa

PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
licenca turističnih vodnikov: TV0219
licenca za organiziranje potovanj: 1646  licenca za prodajo potovanj: 1647

