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Opis poti: 1. LANDSKORN 
- pot nas vodi preko Ljubelja na avstrijsko stran proti Beljaku 
- pripeljemo se do kraja Landskorn, kjer si ogledamo »Opičji hrib« (Affenberg) ali pa Predstavo s pticami ujedami (orli) 
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- ta pot je dolžine 100 km, cca 1h 40min (bili bi nekje ob pol 11-ih na blagajni, ker ob 11 uri je prva predstava z orli, 
če bi si jo ogledali????). Nekateri bi se mogoče sprehodili skozi gozd v družbi MA kaki- jev. ( v razmislek) 

 

 
Affenberg	Zoo	(Kontakt	Kassa)	
Burg	Landskron	
9523	Landskron,	Österreich	
Tel.	+43-4242-430375	
Mobil: +43-664-
4118540 (Frau Svenja 
Gaubatz) 

Na voden ogled skozi opičje kraljestvo boste izvedeli vse, kar morate vedeti o japonskih 
makaki in spoznavanje živali osebno. V ograjenem prostoru na prostem, ki meri 4 
hektarja, vas obkroža okrog 166 makakov in lahko opazujete živali kot v divjini: kako 
vzgajati mlade, skrbeti za nego ali včasih prepirati. 
Vrhunec na planini Monkey: z malo sreče lahko opazujete tudi opice za plavanje in 
potapljanje. 
Vodeni ogledi vsak dan od 9.30 do 17.30 
Brizganje naših japonskih makak ni dovoljeno. Naši makaki živijo kot v divjini, niso 
usposobljeni ali udomačeni. Makaki kot druge divje živali ne želijo biti božani. 
 
Vstopnina: 
Odrasli 13 € 
Skupinska vstopnica za odrasle 11 € (skupina 15 oseb) 
Skupina (od 15 oseb) se je potrebno najaviti 
Sprehod	skozi	gozd	je	zelo	poučen,	nenaporen	in	traja		45min.	
	
Nujno imejte osebne predmete spravljene na varnem, saj makaki zelo radi kaj ukradejo. :P 
Opic je dovolj, zato jih boste sigurno opazili, oziroma vas bodo nase opozorile kar same, z 
dretjem, ploskanjem in skakanjem po drevesih. Ker so proste, kletk ne poznajo, zato se 
sprehajajo tudi med skupino in sedijo na ograjah le meter stran! Poleti jih lahko tudi 
opazujete med plavanjem in potapljanjem v vodi. 
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Cena vstopnice za ogled 
predstave/parka: 
Odrasli 13 € 
Skupinska vstopnica za 
odrasle 11 € 
UPOKOJENCI (samo z 
veljavno izkaznico) 11€ 
Cena vstopnice za ogled 
parka:  
Odrasli 7 € 
 

PREDSTAVA Z ORLI GRAD LANDSKRON – ADLER BURG 
Adler Arena je odprta vsak dan od 21. aprila do 27. oktobra 2019 -  Edinstveni Živalski vrt v Evropi 
 
Naše ptice niso bile ujete v naravi, temveč vse prihajajo iz vzreje mladičev. 
Med 40-minutno predstavo boste videli ptice ujede v prostem letu v okolju znamenitega 
gradu Landskron. Po presunljivih letih se ptice vrnejo nazaj k sokolarju, ki stoji tik pred 
vami. Sokolar obiskovalcem izčrpno predstavi tudi obnašanje in življenjske navade teh 
deloma ogroženih živali. 
 
Blagajna se odpre 30 minut pred predstavo. 

 
 
Pri grajskem ribniku je veliko parkirišče. Od tam pot vodi neposredno do arene z orli 
(približno 10 min hoje). Če se peljemo do grada z motorji se ob vznožju plača celodnevno 
parkiranje 2€ /motor.  
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2. NOCKALMBERGE 

- okrog 12.30 ure bi nadaljevali pot po Nockalmstraβe v dolžini 34 km med Innerkrems in Ebene Reichenau na Koroškem. V 
Avstriji se gorske ceste plačujejo in cena na motor je 12 €.  Za skupino 10 vozil (avtomobil / motorno kolo) se dobi 
skupinska karta. Na prodajnem mestu javite, kadar ste skupina. Voznik (organizator) plača za celotno skupino (cena / motor 
je 11€). 

- Nockalmstraβe bi prevozili pol poti in bi imeli na prvem vzponu 2024m počitek za kosilo. (Npr. svinjska pečenka z omako, 
krompirjev cmok in zeljna solata = 12.90€). Drugače nudijo velik izbor jedi, cene se gibljejo od 8.50€ do nekje 14.00€ 

Če bi želeli, da se hrana vnaprej naroči sporočite. Drugače rezerviram samo mize.  

- Po kosilu nadaljujemo naprej po Nockalmstraβe in se povzpnemo na 2042m. Cesta je za ljubitelje ovinkov, drugače 
pa zelo lepa. 
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- Prevozimo 33 km in naslednji kraj je Gmünd (slovensko Sovodenj) je mesto in občina v okraju Špital ob 
Dravi na avstrijskem Koroškem ( toliko v vednost, ker za ogled žal ne bo časa) 

 
 
PORSCHE AUTOMUSEUM 
Helmut Pfeifhofer 
Riesertratte 4a, Gmünd, 
Kärnten, Austria 
+43 (0) 4732 2471 

Edini zasebni Porschejev muzej se nahaja v Gmündu na Koroškem, kjer so od leta 1944 do 
1950 zgradili prva vozila z imenom Porsche. Obsežna kolekcija vključuje Porsche 356 Type 
356 020 ALU, živahni Porsche Jagdwagen (1956) in Porsche Rallye ter dirkalne avtomobile. 
Porsche 911 je prva in edina policijska avstrijska policija. Letos: "50 let Porsche 911". 
Multimedijska predstavitev o zgodovini in konstrukciji Porscheja nudi nadaljnje informativne 
informacije. 
 
ODPRTO: 15. maja 2019 - 15. oktobra 2019 od ponedeljka do nedelje med  09:00 in18:00 
uro 
VSTOPNINA: odrasli 8€ 
Trajanje ogleda:  45 minut 

 

- po začrtani poti se vračamo proti Sloveniji (od Gmünden do Šenčurja še cca 150 km), čez Korensko sedlo in v 
Šenčurju sklenemo krog izleta v neznano.  

- Nekje med 19 in 20 uro bi bili na končni skupni točki. 
Naročila sva lep dan - vam, ki se boste odločili za izlet  

pa veliko nepozabnih kilometrov 
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Rudi & Branka 

  


