
 

SŽPS - OO Maribor 

KOROŠKA do BELJAKA 
 

 

PROGRAM POTOVANJA: AVSTRIJSKA 

KOROŠKA 

Ob 07.00 uri zbor udeležencev izleta na žel. 

postaji Pragersko oz. ob 07.30 na lokalni 

avtobusni postaji pri lokomotivi v Mariboru. 

Vožnja s posebnim avtobusom v smeri 

KOROŠKE. (OBVEZEN OSEBNI 

DOKUMENT).  

Na poti postanek za osvežitev in vašo malico 

(možnost tople hrane bo na počivališču 

ROSENBERGER in pri STOLPU). 

Okrog 11.00 ure prihod v BELJAK. Na 

železniški postaji bo ogled CENTRALNE 

POSTAVLJALNICE. Razložili vam bodo sistem 

opravljanja prometa na tem pomembnem križišču 

prog AVSTRIJE, SLOVENIJE in ITALIJE… 

Sledil bo krajši postanek pri UTRDBI 

LANDSKRONA. Izjemna lega utrdbe in čudovit 

razgled po kotlini Beljaka in na okoliške planine 

OSOJŠČICO, STOL, KEPO in DOBRAČ…  

Vožnja ob VRBSKEM JEZERU in okrog 15.00 

ure prihod na PYRAMIDENKOGEL. 67 m 

VISOK LESENI RAZGLEDNI STOLP je 

resnično nekaj posebnega. Leži ob Vrbskem 

jezeru na 905 m nadmorske višine in omogoča 

veličasten pogled na sosednje gore, jezera in 

doline od Karavank do Visokih Tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če bo dopuščal čas lahko še naredimo avtobusni 

krog skozi glavno mestu Koroške - CELOVEC.  

Mesto je postal že leta 1252 za čas vojvode 

BERNARDA SPANHEIMSKEGA, ki ga je tudi 

obdal z obzidjem…  

Nadaljevanje poti v Slovenijo. Okrog 19.00 ure 

bo večerja v enem gostišč na Prevaljah.  

Prihod  v Maribor  do 22.00 ure.  

 

V CENI JE VŠTETO:  

 avtobusni prevoz, ogledi po programu, 

vstopnina na STOLP, vstopnina za park 

Landskron, večerja, vodenje in 

organizacija  

 

ODHOD: 

SOBOTA 13.10.2018 
 

CENA  -  glede na število potnikov: 

30 40 

69€ 63€ 
 

Prijave: do 28.09.2018 

Soudeležba ob prijavi je 15 evrov. 

Pri OO Maribor lahko do zapolnitve prostih 

mest v avtobusu člani prijavijo tudi svojega 

partnerja, kateri plača polno ceno izleta.  
OO Maribor Andrej Karničnik 

031 708 186 

starifalot@gmail.com 

OO Pragersko Boris Kolman  

051 457 575 

boris.kolman@gmail.com 

OO PO MB Damjan Dretar  

040 302 251 

damjan.dretar@siol.net 
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