TURIZEM
SEKSTENSKI & LIENŠKI DOLOMITI
12. – 15. julij 2018
1. dan
četrtek, 12. julij 2018
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
povzpeli 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, 13. julij 2018
Ta dan je v celoti namenjen hribolazništvu. Po zajtrku se bomo zapeljali v smeri proti
izviru reke Drave, prečkali avstrijsko-italijansko mejo ter se zapeljali do jezera Landro,
kjer je izhodišče naše hoje po SEKSTENSKIH DOLOMITIH. Po nezahtevni označeni
poti bomo prehodili 850 metrov višinske razlike do planine LANGALM pod severnim
ostenjem TREH CIN. Na vrhu planine je koča LANGALM HÜTTE (2283 m), ob kateri
se nahaja tudi nekaj manjših jezer in od koder je čudovit razgled na okoliške vrhove, še
posebej na že omenjene Tri Cine. Skupno bo približno pet ur hoda.
Tisti z več kondicije pa se lahko v dodatni uri povzpnete do koče Auronzo, ki se nahaja
na višini 2320 metrov. Popoldan spust ter vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.
3. dan
sobota, 14. julij 2018
Po zajtrku se bomo odpeljali do vasice TRISTACH, ki je v neposredni bližini Lienza.
Zapeljali se bomo do koče "Lienzer Dolomitenhütte”, ki bo izhodišče naše hoje in kjer 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.
Zgodaj popoldan spust v dolino in vrnite v hotel, popoldan pa si bomo vzeli čas za
raziskovanje LIENZA, majhnega, a slikovitega mesta na Vzhodnem Tirolskem ob
sotočju mlade Drave in vodnate Izele.
4. dan
nedelja, 15. julij 2018
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:
V ceno






365 eur (pri vsaj 40 udeležencih izleta)

je vključeno:
prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine in okoljske takse
3 x polpenzion v dvoposteljni sobi v htl *** (doplačilo za enoposteljno sobo je 75 eur/osebo)
vstopnini v grad Ostrovica (12 eur/osebo) in stolp Pyramidenkogel (9 eur/osebo)
zunanji ogledi po programu, organizacija potovanja
vodenje izleta: Slavica in Ciril Tovšak (planinski del) ter Dejan Planko (kulturno zgodovinski del)

Podrobnejše informacije in prijave:

SLAVICA in CIRIL TOVŠAK

Organizator potovanja: turistična agencija PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
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

