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Najbolj fascinantno naravno čudo v Avstriji

Rezervacija 
je nujna!

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.

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.

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

Klimatsko zdravilišče
Železna Kapla

 G E O P A R K  K A R A V A N K E

ŽELEZNA KAPLA

Čezmejnost. Doživite skrivnosti Geoparka Karavanke in raznolikost 
dveh medsebojno dopolnjujočih se kultur.

UNESCO Geopark. Naziv geopark je območje dobilo zaradi 
edinstvene geološke sestave, slikovite pokrajine, raznolikosti vrst 
in številnih drugih naravnih bogastev.

Z eno nogo v Afriki. V geoparku (na primer v Korški soteski)
se lahko sprehodite po geološki meji med Evrazijsko in Afriško
celinsko ploščo.

Obiščite informacijski center geoparka v Železni Kapli!
Delovni čas, urnik vodenih ogledov, cene in aktualno ponu-
dbo boste našli na naslovu www.geopark-karawanken.at.

Doživetje za starejše in mlajše. Podajte se na igrivo potovanje 
odkritij z igrami za vse čute na temo kamenine ali s spektakularnimi 
poskusi, kot je izbruh vulkana.

Postanite aktivni. Na interaktivni mizi Geopuls boste dobili pregled 
nad raznolikostjo geoparka. Z geouro lahko z zanimivimi animaci-
jami krmarite skozi zgodovino Zemlje in pogledate v prihodnost. 
Na novo pridobljeno znanje lahko preizkusite s posebej razvitimi 
igrami za geopark.

Informacijski center Geopark Karavanke
9135 Železna Kapla, Hauptplatz 7
T: +43 (0) 4238 8239-15
o�  ce@geopark-karawanken.at
www.geopark-karawanken.at
www.facebook.com/geoparkkarawanken

Doživetje narave 
z vsemi čuti

Geopark Karavanke
Izjemna geološka in krajinska dediščina
v obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo

Pod pokroviteljstvom Unesca



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 
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!

Kulinarika. Obirske dobrote
Obirske kapniške jame ponujajo idealne pogoje za shranjevanje in 
dozorevanje okusnih izdelkov, kot so jamsko pivo, jamska salama, 
jamska šunka, jamska čokolada, jamsko žganje, jamski likerji itd. Te 
kulinarične dobrote lahko kupite v jamski pisarni in v upravni stavbi 
na gori.

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.

Skrivnosti. Geopark Karavanke
Obirske kapniške jame s svojimi edinstvenimi živimi kapniki so
osrednji naravni spomenik Geoparka Karavanke. Pred več milijoni
let v kamnine zapisane skrivnosti pa še danes vzbujajo zanimanje 
za geološke procese.

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

   T: +43 (0) 4238 8239       F: DW -10 

obir@hoehlen.at. www.hoehlen.at

Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H.
9135 Železna Kapla, Hauptplatz 7, Avstrija

Več kot samo 
obisk jam

Ekspresni prevoz do Obirskih kapniških jam:  
Za vse, ki v Železno Kaplo (Bad Eisenkappel) raje potujejo javno in brezplačno.

Z brezplačnim prevozom se boste odpeljali neposredno pred informacijsko 
pisarno na glavnem trgu v Železni Kapli in spet nazaj. Štart je pred avto-
busno postajo v Beljaku (Villach), avtobus se ustavi še na devetih drugih 
postajah.
Beljak/železniška postaja 10.00, Drobollach/informacijska pisarna 10.15, 
Egg/kamp Arneitz 10.20; Rosegg/avtobusna postaja 10.30; Selpritsch/
Alt-Wiener Hof 10.35; Velden/Karawankenplatz 10.40; Pörtschach/pošta 
10.50; Krumpendorf/Lannerweg 11.00; Minimundus/avtobusna postaja 
11.10; St. Kanzian/infotočka 11.50. Prihod v Železno Kaplo ok. 12.15. 
Povratna vožnja neposredno od jame ob pribl. 15.00. 
Za avtobusno vožnjo k Obirskim kapniškim jamam je nujna telefonska 
rezervacija na št. T +43 (0) 4238 8239. 

Vozni red: junij: vsak četrtek; julij/avgust: vsak torek in četrtek;
september: četrtek, 1. in 8. tega meseca

 kapniške jame

Cene vstopnin Jamski avtobus Ogled 

Odrasli 24 € 17 €

Skupine od 20 oseb,
upokojenci, študenti 20 € 17 €

Družinska vstopnica
2 odrasla in največ 3 otroci do 15 let 56,50 € 39,50 €

Otroci (od 4 do 15 let) 13 € 10 €

Šolske skupine od 20 oseb 11 € 10 €

Avdio vodniki:
v angleškem, nizozemskem, italijanskem, 
slovenskem in madžarskem jeziku 
(proti plačilu)

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.

Z vsako navedeno 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: 3,50 evra po osebi (odrasli in otroci).

Odprto
Od 16. aprila do 16. oktobra 2016

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.  

 Z lastnim potovalnim avtobusom od 30 oseb naprej. Informacije  
 za potovalne skupine in avtobusna podjetja najdete na spletni  
 strani www.hoehlen.at. 

Vozni red jamskega avtobusa 
Odhod izpred jamske pisarne na glavnem trgu (Hauptplatz):

Julij/avgust 9.30 10.00 11.00 11.30 12.30 13.00*
Maj/junij/september 11.00 14.00
16.–30. aprila/1.–16.okt. ponedeljek, sreda, petek, sobota 14.00
     nedelje in prazniki  11.00 14.00
* V primeru trajnega dežja ali po povpraševanju je ogled mogoč tudi ob popoldnevih. 
Prosimo, da za ogled vprašate v jamski pisarni.

Nasvet: Čakalni čas do odhoda avtobusa si lahko skrajšate z 
obiskom informacijskega centra geoparka nasproti jamske pisarne. 

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, organiza-
cijo ogleda in opremljanje skupin ter morebitno čakanje.  
Temperatura v jamah znaša + 8 °C. Priporočamo topla oblačila in 
primerno obutev. Iz varnostnih razlogov je otrokom vstop v jame 
dovoljen šele od 4. leta naprej.
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NOVO: posebno vodenje (za otroke, fotografe ...)
Več informacij lahko dobite po povpraševanju ali na 
spletni strani www.hoehlen.at.


