
NAJWYŻEJ ZAWIESZONY MOST W EUROPIE
ZNAJDUJE SIĘ W SZWAJCARSKICH ALPACH

Choć Szwajcaria i jej typowo górskie ukształtowanie terenu może
przerażać wielu turystów, to widoki i krajobrazy dostępne w tym
kraju są naprawdę rewelacyjne!

 

Będąc w szwajcarskich Alpach z pewnością warto odwiedzić Titlis Cliff Walk, najwyżej wiszący most
w Europie (10 000 stóp nad poziomem morza). Zwiedzający mogą tam dojrzeć uderzające
piękno południowego zbocza Titlis Mount. Uciesz zatem swoje oczy i skuś się na wycieczkę
dzięki której z wysokości będziesz mógł dojrzeć część Włoch i głęboką na 1 600 stóp przepaść.

Według Petera Reinle’a, rzecznika ośrodka narciarskiego Titlis Engelberg w dniu inaugurującym
oddanie mostu do powszechnego użytku, pogoda była bardzo daleka od oczekiwanej, w związku z
czym przedstawiciele z 15 krajów podjęli decyzję o przeniesieniu tej uroczystości na inny dzień.

Ursula Beamish, rzeczniczka Szwajcarskiej Turystyki oczekuje, że most przyczyni się do wzrostu
zainteresowania Szwajcarią ze strony turystów już podczas najbliższego lata. Część z nich z
pewnością będzie chciała wystawić na próbę swoją odwagę wybierając się na taką wysokość.
Potwierdza to Reinle, który stwierdził, że reakcja publiczna na otwarcie nowej atrakcji turystycznej
była bardzo pozytywna.

No cóż… koncepcja zawieszenia mostu na wysokości, gdzie nawet latem można spodziewać się
śniegu i wiatru wiejącego z prędkością 120 mil na godzinę wydaje się być dość osobliwa.

Jak podkreśla jednak Reinle, choć sama koncepcja była bardzo odważna, to jej wdrożenie do
realizacji było przygotowane w bardzo profesjonalny sposób. Jedna z najlepszych na rynku firm
budowlanych swoje prace rozpoczęła już w lipcu. Projekt kosztował w sumie 1,6 mln dolarów, a
większość materiałów budowlanych było transportowanych kolejką górską. Większe materiały były z
kolei transportowane helikopterami. Bardzo ważnym punktem była wytrzymałość konstrukcji, która
już w fazie budowy musiała być bardzo wysoka.

Reinle podkreśla, że most śmiało wytrzyma przynajmniej 100 lat. Przeprowadzona została
bowiem próba, podczas której obciążono go ciężarem 500 ton, którą z powodzeniem
wytrzymał. Podsumowując, most wydaje się być w pełni bezpieczny nawet podczas intensywnych
opadów śniegu.

Zdaniem Reinle, most mógłby z powodzeniem utrzymać cały śnieg jaki do tej pory spadł, jednak
pracownicy ośrodka bardzo uważnie pilnują, by jego nadmiar był szybko usuwany w celu zachowania
możliwie jak największego bezpieczeństwa. Koszt wejścia i zejścia na most ma się zamknąć w kwocie
90 dolarów.
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