GROSSGLOCKNER
VELIKI KLEK je slovensko ime za najvišjo goro Avstrije. Grossglockner - 3798 m je
tudi izredno priljubljen cilj popotnikov in izletnikov iz vse Evrope. Privatna cesta vodi do
razgledne ploščadi Franz Josefs Hohe (na sliki levo), od koder je ob lepem vremenu
čudovit razgled na vrh gore in na ledenik Pastirica, ki je zadnji večji ledenik Evrope. Se
izredno hitro topi in verjetno smo zadnja generacija, ki ga lahko občuduje.
Na povratku se bomo zaustavili še v idilični vasici HEILIGENBLUT (Sveta kri), si
privoščili čas za sprehod, ogled znamenite cerkvice Sv. Vincenca, ki hrani kar nekaj
umetnin. Povratek bo v popoldanskih urah.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
RAZGLEDNA PLOŠČAD IN LEDENIK PASTIRICA

Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in po prestopu meje
vožnja mimo Beljaka. Prvi postanek bomo naredili za ogled gradu VAJŠKRA, mimo katerega se vedno
samo vozimo in občudujemo njegovo "domišljavo" lego. Po ogledu se bomo zapeljali še do Osojskega
jezera in naredili kratek postanek v OSOJAH. Nadaljevali bomo po dolini Drave mimo slikovitih vasic v
sotesko reke Moll vse do vasice Heiligenblut. Tu se bomo začeli vzpenjati po strmi in vijugasti cesti do
našega končnega cilja. Cesta je v privatni lasti in nudi obiskovalcu nemalo užitka ob razgledovanju na
okolico. Naš cilj je razgledna ploščad Franz Josefs Hohe. Tu bomo kar precej časa prosti. Lahko se
boste po stezi spustili peš ali pa se zapeljali (doplačilo) do LEDENIKA PASTIRICA. Ledenik boste lahko
dobesedno otipali. Milijone let star ledenik se topi izredno hitro, zato smo verjetno zadnja generacija,
ki ga lahko občuduje v njegovi veličini. Čaka nas še vožnja do najvišje točke EDELWEISSPITZE na
nadmorski višini 2571 m. Popoldan sledi povratek v idilično vasico HEILIGENBLUT, ki je zaradi svoje
slikovitosti pravi biser alpske arhitekture. Tu je tudi cerkec Sv. Vincenca, kjer hranijo prenekatero
umetnino, slovi pa tudi po skrivnostni ampuli “svete krvi”.

HEILIGENBLUT

V vasici je precej prijetnih gostišč in trgovinic in z lahkoto boste nakupili še kakšen spominek ali razglednico.Na poti domov se lahko
zaustavimo na naši strani za večerjo.

LEDENIK PASTIRICA

CENA:
39,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
49,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
LEDENIK PASTIRICA

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja (tudi vstopna taksa za
Grosgloknersko cesto), osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, stroške vodenja in agencije.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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