PREVOZNA IN VARNOSTNA DOLOČILA
ÖBB/Avstrijske železnice vas pozdravljajo na oprtnem vlaku - Tauernbahn.
Za zagotavljanje vaše varnosti prevažamo vozila in potnike ter domače
živali ločeno. Potniki naj, preden zapeljete na oprtni vlak, izstopijo iz vašega
vozila in se namestijo v vagonu za potniški promet, ki stoji na 1. peronu.
Z vozilom se smejo na oprtni vlak zapeljati izključno vozniki, ki pa naj nato
prav tako izstopijo in odidejo v vagon za potniški promet.
Prevoz ni dovoljen za:
– nevarne snovi RID/ADR
– vozila preko 25 ton
– vozila preko 12,5 m skupne dolžine
Samo na zahtevo se opravi prevoz:
– potovalnih avtobusov (2 osi)
– skupine motornih koles
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Wir versetzen
Berge für Sie
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Mit der Tauernschleuse
in die Felsentherme
Nur wenige Minuten von der ÖBB Tauernschleuse
entfernt können Sie die einzigartige Kombination aus
Wasser, Wärme, Fels und Alpenpanorama erleben.

5640 Bad Gastein · www.felsentherme.com · Täglich ab 9.00 Uhr geöffnet.

Kontrola pred navozom na oprtni vlak:
moje motorno vozilo ustreza Predpisom o motornih vozilih
vozila na plinski pogon je potrebno deklarirati na blagajniškem okencu
posode za plin je potrebno prevažati v zaprtem stanju
višina vozila je največ 3,60 m, širina vozila je največ 2,50 m
skupna teža vozila ne presega 25 t
v vozilu ne prevažam nevarnih snovi (RID)
antene ne presegajo vozila
stranska okna in pomična streha so zaprti in zapahnjeni
spojlerji (zračni stabilizatorji), stranske žaluzije itd. so zavarovani
pred poškodbami oz. pred izgubo
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Böckstein – Mallnitz-Obervellach
velja od 10. decembra 2017

Varnostni predpisi za postavljanje motornega vozila
na transportni vagon:
svoje motorno vozilo v transportnem vagonu za vozila
parkirajte po navodilih našega osebja
med zadrževanjem na transportnem vozilu ni dovoljeno odvzemati ali
dolivati goriva
prepovedana je uporaba odprtega plamena in kajenje
pri motornih kolesih in vozilih na plinski pogon je potrebno zapreti pipo
za dovod goriva.
izklopite porabnike el. energije (razsvetljavo, ogrevanje …)
v svojem motornem vozilu
dajte v najnižjo prestavo
pri vozilih z avtomatskim menjalnikom prestavite ročico v parkirni
položaj „P”
močno zategnite ročno zavoro
potegnite ključ iz ključavnice

Počakajte, da vam da naše osebje znak za izstop iz vašega
vozila:
– pozor pri izstopu – nevarnost zdrsa
– po izstopu, zaklenite vrata in pokrov prtljažnika
– pojdite v vagon za potniški promet, ki stoji na 1. peronu
Opozarjamo na to, da poleg tega veljajo še določila avstrijskega Zakona o
železniškem transportu in pravic potnikov kakor tudi varstveni predpisi za
železnice, kakor tudi določila kolektivne pogodbe ter Splošni pogoji poslovanja
delniške družbe ÖBB-Personenverkehr AG.

oebb.at/autoschleuse

Auto schle u s e
Tauern bah n

BREZ ZASTOJEV SKOZI ALPE
Železniška proga za avtovlake s tunelom skozi avstrijske Ture
povezuje Mölltal in Gasterinertal. Če načrtujete izlet ali če se želite
izogniti zastojem na avtocesti skozi Ture, vam nudimo najvarnejšo
povezavo med avstrijsko Koroško in Salzburgom.
Več kot 400.000 potnikov in 180.000 vozil na leto uporablja prednosti avtovlaka Tauernbahn.

Aut oschl euse
Tauernbahn

NAČRT POTI

VOZNINA VKLJUČNO S PREVOZOM OSEB

A8

Standardna karta – ena vožnja

Traunstein
A1

München

Salzburg
B312

Lofer
A10

Bischofshofen

B311

Sopotniki morajo izstopiti iz osebnega vozila, preden ga zapeljete na
avtovlak in oditi v vagon za osebe na peronu št. 1.
Prosimo, če s tem v zvezi upoštevate varnostne napotke na zadnji
strani.

Zell/See
Bruck
Felbertauern

Großglockner
Hochalpenstraße

A10

Lend
B167

Tauerntunnel

Bad Gastein
Autoverladung
Böckstein

Heiligenblut

Od 1. maja do 30. septembra je avtovlak okrepljen s posebnim
vagonom za kolesa.

Linz, Wien

Winklern

Obervellach

Tedenska karta za osebna vozila in motorna kolesa
Mesečna karta za osebna vozila in motorna kolesa
Letna karta za osebna vozila in motorna kolesa

€ 61,40
€ 112,10
€ 244,50

ÖBB tarife in vozni red - stanje december 2017.
Pridržujemo si pravico do sprememb. Cena vključuje tudi DDV.

B105

Lienz

€ 17,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 5,00

Katschbergtunnel

Autoverladung
Mallnitz-Obervellach

B108

Osebna vozila in motorna kolesa
Prikolica
Tovorna vozila/avtobus
Kolo

A10
B106

Spittal/Drau

Avtovlaki vozijo vsakih 60 minut.
Avtobuse in skupine motorjev bomo prevažali samo ob vnaprejšnji
prijavi.
Konec nakladanja: 5 minut pred odhodom vlaka.
Č as vožnje: 11 minut
Pozor!
Prostor na vlaku je omejen, rezervacije niso možne.
Prevoz z določenim vlakom ni zagotovljen.

A10

Villach
A2

A11

Klagenfurt

Z nakupom karte se zavezujete k spoštovanju prevoznih pogojev
in varnostnih določil.

A2

Tarvisio
Jesenice

Od 10. decembra 2017 vozijo oprtni vlaki na Turski progi dnevno na
vsako uro.

SMER SEVER OD MALLNITZ-OBERVELLACH
5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50
14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50

SMER JUG OD BÖCKSTEIN
6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20
15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
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Pogodbene osnove za prevoz in transport so objavljene tarife
in prevozni pogoji v priročniku za potovanja z ÖBB v Avstriji
(Handbuch für Reisen mit den ÖBB in Österreich).
Mesto za prenos: oebb.at
Potniki na invalidskih vozičkih oz. gibalno omejeni potniki:
Zaradi omejenih transportnih zmožnosti vas prosimo, da se
prijavite vnaprej (24 ur).
Za ostale informacije oz. prijavo avtobusov, skupin motorjev
kakor tudi potnikov z omejenimi gibalnimi sposobnostmi:
– pokličite na ÖBB klicni center 05-1717
– pišite na e-mail autoschleuse-tauernbahn@pv.oebb.at
– ali pojdite na oebb.at/autoschleuse

