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Geopark Karavanke
Geopark Karavanke je čezmejna regija naravnih in kulturnih
doživetij z izjemno geološko dediščino. Na območju velikosti
1.067 km je združenih 5 slovenskih in 9 avstrijskih občin.
Na zunanjem območju jamske pisarne v Železni kapli se
lahko interaktivno informirate o številnih ponudbah Geoparka.
Tu je tudi t.i. geo ura, s katero lahko potujete v preteklost in
prihodnost. Potopite se v dih jemajoče doživetje narave.
Odkrijte prirodoslovno izjemno zanimivo regijo.

Veliko osupljivega in raziskovanja vrednega za stare in mlade.
Čezmejno:
Doživite skrivnosti geoparka Karawanken z geografskim položajem, ki
zajema več držav, in raznolikost dveh kultur, ki se med seboj prepletata.
Afrika ali Evropa?
Različne pohodne poti omogočajo doživetje preskakovanja
med celinami – pravkar ste bili še Evropi, zdaj pa ste že v Afriki!
Vse to lahko doživite na krožni pohodni poti Železne Kaple,
v soteski Trögerner Klamm, v grabnu Hainschgraben in na
mnogih drugih mestih!
Uživajte v edinstvenih čezmejnih ponudbah
GeoparkaKaravanke!
Kontakt: Informacijski center Geopark – svet geologije
9135 Železna Kapla, Hauptplatz 7, Avstrija
T: +43 (0) 4238 8239-15, office@geopark-karawanken.at
www.geopark-karawanken.at
www.facebook.com/geoparkkarawanken

Najbolj fascinantno naravno čudo v Avstriji

Klimatsko zdravilišče
Železna Kapla
Spoznali boste čudovit gorski svet, dve naravovarstveni območji –
Korško sotesko in Belsko Kočno – in občutili podnebje,
ki ne pozna megle, in srčno gostoljubnost.

Pohodništvo. 200 km označenih pohodniških poti, od nežno zelenih
planin do mogočnih masivov Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.

Rezervacija
je nujna!

Plezanje. Plezalne stene vseh težavnostnih stopenj –
za začetnike, otroke in izkušene, s čudovitimi panoramskimi razgledi.

Zdravje. Naravni zdravilni vrelci in priznano zdravilišče
za regeneracijo telesa in življenjskih moči.
Globoko vdihniti. Edinstveno avstrijsko klimatsko zdravilišče v
treh podnebnih pasovih s čistim zrakom in v občini, ki skrbi za varovanje
podnebja.

Rezervacija vstopnic in informacije:
Jamska pisarna, Hauptplatz 7 • 9135 Železna Kapla
T +43 (0) 4238 8239 • www.hoehlen.at

Muharjenje. Način ribolova, ki zahteva potrpežljivost v divje
romantični Beli.

Doživetje. Obiščite tudi muzej oldtimerjev in kmečkega orodja,
Kupčevo sotesko, Korško sotesko, planino Luže, doživljajsko kopališče
na prostem, zanimive razstave in prireditve s predstavitvijo starih
običajev.
Informacije: tourismus@bad-eisenkappel.info, www.bad-eisenkappel.info

BAD EISENKAPPEL

Najbolj fascinantno naravno čudo v Avstriji

Obirske kapniške jame nas prevzamejo s svojo edinstveno mešanico
naravnih in človeških dejavnikov, simbiozo milijonov let zgodovine
in sodobne tehnologije. Živi kapniki so edinstven pojav v Evropi!
Podzemni doživljajski park je dolg 800 m. Na različnih postajah je
igra narave podkrepljena z multimedijskimi učinki.
S koroško kartico sta vstop in vodenje v najbolj fascinantno
naravno čudo Avstrije BREZPLAČNA.
Cena ne vključuje avtobusnega prevoza od Železne Kaple do jame
in nazaj. Avtobusni prevoz: 4,00 evra po osebi (odrasli in otroci).

kapniške jame
Mogoč je samo vodeni ogled.
Prihod
 Z jamskim avtobusom, ki vozi med jamsko pisarno na glavnem
trgu Železne Kaple in upravno zgradbo na gori.
 Peš prek Woschitz- ali Kunethgrabna do upravne stavbe na gori.
Prosimo, da se prijavite za ogled jame v jamski pisarni.

Cene vstopnin

Jamski avtobus

Ogled

Odrasli
Skupine od 20 oseb,
upokojenci, študenti

25 €

19 €

21 €

17 €

Družinska vstopnica
2 odrasla in največ 3 otroci do 15 let
Otroci (od 4 do 15 let)

59,50 €
13 €

45,50 €
10 €

Šolske skupine od 20 oseb

11 €

10 €

 Z lastnim potovalnim avtobusom od 20 oseb naprej. Informacije
za potovalne skupine in avtobusna podjetja najdete na spletni
strani www.hoehlen.at.

Vozni red in spletne rezervacije na naslovu
www.hoehlen.at ali T +43(0)4238 8239
Nasvet: Če imate do odhoda avtobusa še nekaj časa, vam
priporočamo sprehod po Železni kapli, na primer vzdolž poti
Promenadenweg.
Pomembno: Ogled Obirskih kapniških jam je celostno doživetje,

za katero si je treba vzeti dovolj časa (približno tri ure). Samo za vodenje
skozi naravno čudo je treba računati s poldrugo uro. Upoštevati je treba še
vožnjo, organizacijo ogleda in opremljanje skupin ter morebitno čakanje.
Temperatura v jamah znaša + 8 °C. Priporočamo topla oblačila in
primerno obutev.
Za obisk je potrebna sorazmerno dobra telesna kondicija.

Več kot samo
obisk jam
Doživetje. Avtobusna vožnja do jam
Obirske kapniške jame ležijo na nadmorski višini 1000 m,
v eni od najlepših regij avstrijske Koroške. Že prihod na hrib
je zanimiva izkušnja, mogoč pa je samo z jamskim ali zasebnim
avtobusom. Z razgledne ploščadi pri upravni stavbi na gori
se ponuja čudovit razgled.

Pohodništvo. Peš do jam

Prihod z lastnim avtobusom do jame za več kot 20 oseb možen na zahtevo.
Posebni vodeni ogledi (vodeni ogledi za otroke, fotografskepoti ...).
Podrobne informacije na zahtevo ali na spletnem naslovu www.hoehlen.at

Iz varnostnih razlogov je otrokom vstop v jame dovoljen šele od
4. leta naprej. Za pse prepovedano.

Za otroke: speleološka igra
(v okviru rednega vodenja) Doplačilo za otroka: 4 €
Podaj se z baterijsko svetilko in zemljevidom na turo
odkrivanja zaklada. Kot nagrada te čaka majhno presenečenje.

Obisk Obirskih kapniških jam lahko povežete s pohodom, ki traja od
90 do 120 minut. Višinska razlika znaša 500 metrov. Informacije glede
poti in možnosti za parkiranje boste našli v jamski pisarni ali na
naslovu www.hoehlen.at. Mogoča je povratna vožnja z jamskim
avtobusom. Za prevoz se je treba nujno prijaviti!

Zgodovina. Pridobivanje rude in naravna jama
Jame so leta 1870 odkrili rudarji, ki so iskali svinec in cink.
Takrat so jih naravni rovi zanimali le kot rovi za lažji prehod
do nahajališč rude in kot mesta za odlaganje odpadne kamnine.
Sledovi tega so jasno vidni še danes.

Kulinarika. Trgovina in kavarna
Pred obiskom ali po njem se prepustite užitkom v naših jamskih
kavarnah - ena je tik pred pisarno za prodajo vstopnic v Železni
kapli, druga pa na hribu pri vhodu v jamo. Postregli vam bodo
tudi odlične jamske dobrote.

Pisarna Obirskih kapniških jam:
Hauptplatz 7, 9135 Železna Kapla
(= odhod in prihod avtobusov)

T: +43 (0) 4238 8239
obir@hoehlen.at
www.hoehlen.at

Pridržujemo si pravico do sprememb, stavčnih in tiskarskih napak.

Delovni čas
Od srede aprila do srede oktobra

