MALTATAL in REISSECK
MALTA je izjemen gradbeni projekt sosednje Avstrije. Akumulacijsko jezero je dolgo kar
18 km. Pri celotnem projektu je najbolj zanimiv jez, ki je visok kar 200 m in zadržuje več
kot 200 m3 vode.V jez je vgrajenih 1.5 M m3 betona, temelji pa so široki kar 41 m. "Krona"
jezu je dolga 626 m in 7.6 m široka, z nje pa je prečudovit razgled na jez in okolico.
REISSECK pa je visokogorska železnica in je "ostanek" gradbene železnice pri gradnji
akumulacijskih jezer na istoimenski gori.Železnica se vzpenja skupaj kar 3.300 m in z
največjim vzponom kar 82% kar je izjemen projekt. Na vrhu gore se popeljemo še skozi tunel
in nato uživamo v izjemnem razgledu na okoliške vrhove.

MALTA - JEZ

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Karavanke in nato mimo Beljaka v dolino reke Moll, do
vasice KOLBNITZ. Tu sta zgrajeni elektrarni, ki dobivata vodo po 20 km dolgih predorih z 2400 m visokega jezu na gori z višinsko
razliko 1774 m, kar je druga najvišja razlika na svetu. Ko so gradili akumulacijka jezera na gori so uporabljali gradbeno železnico,
sedaj pa je to ena od največjih turističnih znamenitosti tega dela Avstrije. Vagone vleče jeklena vrv nekje tudi do 82 % naklona,
vse do višine 2250 m. Z gore je ob lepem vremenu izjemen razgled na okoliške vrhove, čas pa si mora obiskovalec vzeti tudi za
sprehode po okolici. V opoldanskih urah bomo goro zapustili in se vrnili v dolino, nato pa se bomo odpeljali z avtobusom v dolino reke
Malta, ki pa slovi kot ena najbolj atraktivnih gorskih cest v Avstriji. Naš končni cilj tega dne je akumulacijsko jezero in njegova kar
200 m visoka stena, v kateri je vgrajenega kar 1.5 milijona m3 betona. Sprehod po "kroni" zahteva precej močnih živcev, posebej ob
pogledu na dno struge kar 200 m nižje. Izjemen pa je razgled na jezero v katerem je kar 200 M m3 vode in je dolgo kar 18 km. Tu
boste uživali vse do mraka, ko se bomo odpravili nazaj proti domu.

MOGOČNI JEZ MALTATAL

VZPENJAČA NA REISSECK

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

REISSECK

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vspenjačo na Reisseck, za Malto in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
Ponudba je splošna in jo lahko priredimo za vsako skupino posebej.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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