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Иновативни туристически проекти:
Щанзерхорнбан, Швейцария
“Щанзерхорнбан” е лифт, който свързва
град Щанз с планината Щaнзерхорн в
Швейцария. Първото вертикално
транспортно съоръжение (въжена линия с
три секции) започва да функционира в
далечната 1893г.
След като концесията на предишната
линия приключва през 2011г. бе
необходимо да се изгради нова такава.
Фирмата, стопанисваща лифта, взе
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решение да инсталира уникално по рода
си в световен мащаб транспортно съоръжение – лифт с открит втори етаж.
Общата товароподемност е 60 човека, 30 от които могат да използват втория открит
етаж по време на пътуването. Долният покрит етаж е свързан с горното ниво
посредством стълбище.
Този лифт е техническа иновация на фирма Garaventa AG, базирана в Швейцария
лифтена компания. Цялостната инвестиция е на стойност 28,1 милиона швейцарски
франка (около 23 милиона евро). С цел финансиране на проекта бе създадено
акционерно дружество, в което местни фирми и лица имаха възможност да придобият
акции на стойност 7 милиона швейцарски франка.
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Основни параметри на новия лифт:
Дължина:

2.320 м

Капацитет за пренос: 465 госта/час

Базова станция:

711 м НМВ

Скорост:

8 м/с

Продължителност
на пътуването:

6 мин. 24 с

Откриване:

Юни 2012г.

Планинска станция: 1.850 м
Брой кули:

4

Понастоящем цената на билет за възрастен е 37 франка (30,60 евро) за еднопосочно
пътуване и 74 франка (71,10 евро) за двупосочен билет. Деца под 6 години пътуват

безплатно, а деца между 6 и 16 г. заплащат ¼ от цената на цял билет (ако са
придружени от пълноплащащ възрастен). 2013 г. бе рекордна година с почти 170.000
пътници
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До планинската лифтена станция са разположени ресторант и магазин, които отварят
врати през 2001г., и въртяща се платформа за 80 човека, а общият капацитет е 600
места (200 вътре и 400 отвън). Особено успешни са предлаганите вечери на свещи в
петък и събота вечер.
На разположение са няколко маршрута за туризъм и разходка, които започват от
планинската станция на лифта, а от 2008г. специалните рейнджъри Щанзерхорн
показват на посетителите популярни места и им разказват интересни истории за
флората и фауната в местността.

Кратък профил “Kohl & Partner”
Kohl & Partner е независима международна консултантска фирма, специализирана в
областта на хотелското и туристическото развитие.
Kohl & Partner е водещата туристическа консултантска фирма в Алпийския регион,
един от най-развитите туристически региони в света. В допълнение Kohl & Partner е
реализирала проекти в над 20 държави, разполага с широка мрежа от местни
партньори и контакти, което я превръща в една от най-големите компании в Европа,
специализирана в тази сфера на дейност. Клиентите на Kohl & Partner варират от
известни туристически дестинации, водещи фирми и обществения сектор до добре
познати инвеститори. Нашето туристическо ноу-хау в комбинация с над 30 години
опит в областта на развитието на туризма ни дава възможност да действаме като
надежден партньор за развитието на международни туристически проекти.
Kohl & Partner означава „качество в туризма“. Компанията бива развивана и
управлявана съгласно модела за отличие в бизнеса EFQM и е носител на
„Австрийската Награда за Качество“ за малки и средни предприятия в Австрия
(конкурс, провеждан от Министерството на икономиката на Република Австрия). В
допълнение Kohl & Partner е асоцииран член на Световната Туристическа Организация
и работи съгласно международните стандарти за консултантска дейност.
Наред с немскоговорящите пазари поставяме специален фокус върху Централна,
Източна и Югоизточна Европа. Понастоящем разполагаме с офиси и местни контакти
в единадесет държави (Австрия, Германия, Италия, Швейцария, Албания, България,
Румъния, Унгария, Македония, Русия и Турция). Общо над 40 професионалисти
работят за Kohl & Partner.

Бизнес сфери на дейност на Kohl & Partner
ХОТЕЛИ & КУРОРТИ

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
“Kohl & Partner” бюлетин
Kohl & Partner регулярно публикува бюлетин на актуални теми в туризма. За да се
регистрирате за бюлетина, посетете нашата страница

www.kohl-int.com.

