
DRUŠTVO UPOKOJENCEV RADOVLJICA IN  LESCE 
VABITA NA IZLET 

 

OKROG DACHSTEINA  - Schladming in Hallstatt 
 

v sredo, 29. septembra 2021 
 
Odhod avtobusa   iz Radovljice ob  7.00 uri  Vurnikov trg, ob 7.05 AP Izospan,      
   iz Lesc  ob          7.10 uri Tulipan,  ob 7.15  uri   žel. postaja   
 

Epidemija je precej spremenila naše načrte, toda kljub temu razpisujemo izlet. Tokrat bomo 

obiskali gorski svet Dachsteina (Avstrija), ki je najvišji vrh Severno-apneniških Alp in dosega 

višino skoraj 3000 metrov. Goro bomo obkrožili in se peljali skozi kar štiri avstrijske dežele: 

Koroško, Štajersko, Salzburško in Zgornje Avstrijsko. 

Program izleta: 

• Skozi Karavanški predor in po Turski cesti se bomo zapeljali do Radstadta in 

Schladminga, ki si ga bomo ogledali. Spoznali bomo staro mestno jedro, saj mestne 

pravice izhajajo iz leta 1322, naselje pa so zlasti naseljevali rudarji, ki so v okolici kopali 

svinčevo in srebrovo rudo. Mesto danes slovi kot priljubljeno smučarsko središče s 

številnimi žičnicami, ki privabljajo turiste, vsako leto pa tudi gosti svetovni pokal v 

slalomu. 

• Po dolini reke Enns bomo vožnjo nadaljevali mimo skakalnice v Kulmu in letovišča Bad 

Ausee do Hallstattskega jezera. Jezero obdajajo visoke gore, naselje Hallstatt pa se 

odlikuje po slikovitosti in zgodovini. Znano je bilo po pridobivanju kamene soli in je dalo 

ime visoko razviti keltski kulturi – Halštatska doba ali Halštatska kulltura, ki se je razvijala 

nekaj stoletij pred našim štetjem. V kraju si bomo ogledali nekaj znamenitosti, po izbiri pa 

se bodo zainteresirani lahko z žičnico (v lastni režiji) zapeljali nekaj sto metrov više do 

razgledne ploščadi in zbirali pogum za sprehod po znanem »Sky walk« - balkonu s 

prekrasnim razgledom na jezero, kraj in gore. Ostali pa se bodo sprehodili po mestu, 

obiskali muzej ali pa posedeli v enem od lokalov ob jezeru. 

• Po slovesu od Hallstatta nas bo pot peljala po zahodnih obronkih Dachsteina do Turske 

avtoceste in proti Koroški ter domu. Vmes bo še kakšen postanek za okrepčilo. 

 

Cena izleta je 35 € 

 

in vključuje prevoz s cestninami, vodenje in malico. Doplačilo: Žičnica v Hallstattu 18€. 

Program bo izveden ob prijavi najmanj 35 udeležencev. Prijava s plačilom prispevka je 

najkasneje do 25.9.2021 oz. do zasedbe mest v pisarni DU Radovljica- vsako sredo od 9. do 

12. ure, tel. 051 626 434; 

za DU Lesce pa pri poverjenicah, na tajnica.dulesce@gmail.com in na telefon 041 382 176.  

Za vstop v Avstrijo potrebujemo osebni dokument in  dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT 

(preboleli, cepljeni, testirani). Na avtobusu je obvezna uporaba zaščitne maske. 
Izvedba izleta ROZMAN BUS Lancovo. 
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