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Po dežju vedno posije sonce, pravi pregovor, in res je bilo tako. Naš vremenar Boris je za sredo

napovedal močne nalive, ki so zvečer zajeli

precej težav smo si nakopali s tem, tudi nekaj odpovedi, ampak 

želeti! Sama jasnina, modrina in oprani h

Janezom smo se odpravili na pot. Pred predorom Karavanke pa se je malo zataknilo, 

dokumenti, covidna potrdila - ampak tudi Avstrijci niso več tako natančni ko

 

Mimo Radstadta smo se zapeljali pod južne obronke Dachsteina, 2995 m visoke 

najvišje gore v severnih apnenčastih Alpah, imenovane tudi »Drei

severni strani, na 2700 m, dominira ledenik, na katerega se lahk

visečem mostu, obiščemo ledeno palačo ali pa se odpravimo po stopnicah do Neskončnosti…

 

 

Prvi postanek je bil v Schladmingu,
rudarskem mestu, kjer je delalo tudi do 1500 

rudarjev, danes pa poznanem zimsko

središču. Osrednje smučišče je na gori Planai, v 

okolici Schladming-Dachsteina pa še nešteto 

drugih. Sprehodili smo se po starem mestnem 

jedru, saj mestne pravice izhajajo iz leta 1322, ki 

pa so jih v času reformacije in kmeč

izgubili, a jih znova pridobili. 

   

                                                                                                                             

Na poti okrog Dachsteina smo se ustavili še v 
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Po dežju vedno posije sonce, pravi pregovor, in res je bilo tako. Naš vremenar Boris je za sredo

, ki so zvečer zajeli tudi naše kraje, in tako smo naš izlet prestavili za dva dni. 

težav smo si nakopali s tem, tudi nekaj odpovedi, ampak - lepšega vremena za izlet si nismo mogli 

jasnina, modrina in oprani hribi kot na dlani… S Tomanbusom, voznikom Urošem in vodnikom 

m smo se odpravili na pot. Pred predorom Karavanke pa se je malo zataknilo, 

ampak tudi Avstrijci niso več tako natančni kot nekoč

Radstadta smo se zapeljali pod južne obronke Dachsteina, 2995 m visoke 

najvišje gore v severnih apnenčastih Alpah, imenovane tudi »Drei-Laender-Berg«, gora treh dežel. Na 

severni strani, na 2700 m, dominira ledenik, na katerega se lahko povzpnemo z žičnico, se sprehodimo po 

visečem mostu, obiščemo ledeno palačo ali pa se odpravimo po stopnicah do Neskončnosti…

v Schladmingu, nekoč 

kjer je delalo tudi do 1500 

zimsko-športnem 

Osrednje smučišče je na gori Planai, v 

Dachsteina pa še nešteto 

drugih. Sprehodili smo se po starem mestnem 

jedru, saj mestne pravice izhajajo iz leta 1322, ki 

cije in kmečkih uporov 

                                                                                                                                                                                                    

smo se ustavili še v Kulmu, kjer sameva znana letalnica, največja naravna 

letalnica na svetu, ki gosti vse velike prireditve 

smučarskih poletih in svetovni pokal. Rekord letalnice, 244 m iz leta 

2016, trdno drži v rokah naš Peter Prevc.  

 

 

V pokrajini Salzkamergut, deželi soli, jezer in termalnih vrelcev, se ob 

istoimenskem jezeru nahaja Hallstatt, najbolj romantično, edinstveno 

in opevano mesto na svetu.  
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tudi naše kraje, in tako smo naš izlet prestavili za dva dni. Kar 

epšega vremena za izlet si nismo mogli 

busom, voznikom Urošem in vodnikom 

m smo se odpravili na pot. Pred predorom Karavanke pa se je malo zataknilo, saj veste – maske, 

t nekoč. 

Radstadta smo se zapeljali pod južne obronke Dachsteina, 2995 m visoke kraške gore in druge 

Berg«, gora treh dežel. Na 

o povzpnemo z žičnico, se sprehodimo po 

visečem mostu, obiščemo ledeno palačo ali pa se odpravimo po stopnicah do Neskončnosti…   

                                                                       

kjer sameva znana letalnica, največja naravna 

letalnica na svetu, ki gosti vse velike prireditve – svetovno prvenstvo v 

smučarskih poletih in svetovni pokal. Rekord letalnice, 244 m iz leta 

V pokrajini Salzkamergut, deželi soli, jezer in termalnih vrelcev, se ob 

najbolj romantično, edinstveno 



 

Ogledali smo si Marktplaz, osrednji trg z lesenimi hiškami, stisnjenimi v breg nad jezerom.   

 

 

 
 

Na trgu kraljujeta dve cerkvi, katoliška na vrhu hriba in protestantska ob jezeru. Pred katoliško cerkvijo je 

še majceno pokopališče, kajti prostora je malo, v kostnici pa največja zbirka lobanj. 

V bližini je tudi najstarejši rudnik soli, ampak časa za vse oglede je bilo res premalo. Tako so nekateri odšli v 

arheološki muzej, drugi z žičnico do razgledne ploščadi Sky walk z osupljivimi razgledi na jezero in gore, 

ostali pa so enostavno posedeli ob jezeru in uživali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tako, obkrožili smo gorsko verigo Dachstein, če pa bi 

zavzeli še vrh, bi ti trenutki ostali v našem spominu 

za vedno. 

Zapisala: Majda Resman,  slike: M. Vizovišek 


