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Karinthië
Het zonnige zuiden
van Oostenrijk
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Karinthië
Karinthië is de meest zuidelijk gelegen
deelstaat van Oostenrijk. Door de
ligging aan de zonzijde van de Alpen
zijn de temperaturen hoger, de bomen
en de almen groener en is het water
van de meren warmer. De nabijheid
van de Middellandse Zee staat garant
voor een mild klimaat en vele uren
zon. Hier is het zomer vanaf de eerste
lentedag tot ver in de herfst.
Het landschap varieert van ruig
hooggebergte tot vriendelijke heuvels.
Hoe hoog of laag je je ook bevindt,
alle wegen leiden naar het water. In de
deelstaat zijn meer dan 1200 meren te
vinden, klein en groot, en ze zijn bijna
allemaal aangenaam warm. In sommige
meren wordt het water ’s zomers wel
28 graden. De Millstätter See is met een
lengte van twaalf kilometer een van de
grootste meren van Karinthië en wordt

omringd door bergen van 3000 meter
hoog. Er stroomt zo’n 8000 kilometer
aan rivieren, er zijn 23 heilzame bronnen
en talrijke gletsjers.
In het westen zijn de bergen het hoogst
en ruigst, met als letterlijk hoogtepunt
de Großglockner, met 3798 meter de
hoogste berg van Oostenrijk. Er zijn
twee nationale parken in het gebied, die
beide het verkennen meer dan waard
zijn. Nationalpark Nockberge is het
hoogste nationale park van Europa. In
het park lopen wandelroutes door de
dichte dennenbossen. Het andere is
Hohe Tauern, in het noordwesten. De
hoofdstad Klagenfurt ligt aan de rand
van de Wörther See en kent een rijke
historie.
De Oostenrijkers noemen hun
geliefde zuiden Kärnten. Deze naam
is afgeleid van het Keltische woord
carant, dat vriend betekent. En bij de
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vriendelijke bevolking voel je je ook
direct op je gemak. In combinatie
met het gevarieerde landschap en
het zonnige klimaat is Karinthië een
ideale bestemming voor een actieve
vakantie. Met deze special, met tal van
wandel-, fiets- en mountainbikeroutes en
praktische informatie, hopen we je alvast
een eind op weg te kunnen helpen.
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Wandelen
Karinthië herbergt één van de meest
veelzijdige berglandschappen van de
oostelijke Alpen. De Hohe Tauern in het
noordwesten zijn hoogalpien en met
gletsjers bedekt. Kogelrond, lieflijk en
dicht bebost zijn de Nockberge in het
noorden. In het oosten liggen de langgerekte en zonnige Sau- en Koralpen.
De Karawanken en de Karnische Alpen
bepalen het uitzicht in het zuiden. Tussen de bergen en meren liggen duizenden kilometers uitstekend bewegwijzerde en onderhouden wandelroutes.
Wie beneden in het dal blijft kan genieten van een wandeltocht in de Trögener
Klamm, vermaakt zich aan de zuidelijke
oever van de Millstätter See of maakt een
themawandeling in het Lavanttal. Onderweg passeer je talloze culturele bezienswaardigheden. Dankzij de vele stoeltjesliften, bergbanen en scheepsverbindingen
kun je de route naar wens inkorten of
verlengen.

Wandelroutes die omhoog voeren naar
groene bergweides en langs traditionele boerderijen vind je in de afgeronde
Nockberge, de lieflijke Millstätter Alpen,
de bloemrijke Villacher Alpen en de lange
bergkammen van de Sau- en Koralpen.
Het cultuurlandschap gaat hier ongemerkt
over in ongerepte natuur. De routes zijn
meestal toegankelijk voor het hele gezin.
Voor wie nog hoger klimt wachten de
Karawanken, de Karnische Alpen, de
Gailtaler Alpen en de Lienzer Dolomieten. Hoogtepunt is de Tauernkoningin
Großglockner in de Hohe Tauern en de
120 andere drieduizenders die je hier
aantreft.

Door heel Karinthië vind je wandelroutes over groene bergweides en langs traditionele boerderijen.
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Nationalpark
Hohe Tauern
Wiener Höhenweg
De Wiener Höhenweg voert naar het hart van Nationalpark Hohe Tauern, de Schobergruppe. Het is een vijfdaagse trekking langs ijzige drieduizenders, diepblauwe bergmeren
en oergezellige berghutten. Wie de organisatie van deze - of één van de vele andere
wandelingen in de Hohe Tauern - liever uit handen geeft, kan ook een arrangement
boeken.
www.tauernalpin.at
GroSSglockner
De top van de hoogste berg van Oostenrijk (3798 m) is niet alleen voorbehouden aan
ervaren alpinisten. Ook bergwandelaars kunnen onder begeleiding van een gediplomeerd
berggids deze drieduizender beklimmen. De route start bij de Großglockner
Hochalpenstraße en de eerste stop is bij de Salmhütte op 2644 meter. De beklimming
volgt het oude pad van de eerste beklimmer, over de Hohenwartscharte (3183 meter)
en de Erzhertog-Johann-Hütte (3454 meter). Deze middelzware tocht duurt negen uur,
vanaf de Salmhütte nog vijf uur.
www.tauernalpin.at

Bij het wandelen in Karinthië is smokkelen
toegestaan: de vele stoeltjesliften, bergbanen en scheepsverbindingen zorgen
ervoor dat wandelen genieten wordt in
plaats van afzien.

Nockberge
Rondwandeling Rosennock
De 2440 meter hoge Rosennock is een uitzonderings-Nock. Zijn steile kalkformatie
verheft zich boven het oergesteente van de andere Nocken. De start is bij het bergstation
van de Brunnachhöhe en je wandelt via de Oswalder Bock-hut, Arkerkopf en Erlacher
Bock-hut langs de imposante Zunderwand naar de Nassbodensee. Hier begint de
enigszins vermoeiende klim naar de Rosennock. Op de terugweg van de top bedwing je
de Predigerstuhl. Via de Erlacher Bock-hut gaat het weer naar het bergstation. Houd je
ogen open: hier leven gemzen en steenarenden!
Duur: 6 uur. Moeilijkheid: middelzwaar.
Rondwandeling Mallnock - Klomnock
Deze mooie wandeling begint met een treinritje. Met de Nationalparkbahn Brunnach rijd
je naar het bergstation. De eerste top is de Mallnock, waar je na een middelzware klim
even kunt uitrusten voor je over de kam naar de Klomnock loopt. De afdaling voert via de
Lärchen-hut naar de Falkertsee, waar een verfrissend voetenbad met lavendel wacht.
Duur: 5 uur. Moeilijkheid: makkelijk.

Natuurarena Karinthië
Gailtaler Höhenweg (229)
De Gailtaler Höhenweg - in het zuiden van de Lienzer Dolomieten en in de westelijke
vleugel van de Gailtaler Alpen - voert van west naar oost door indrukwekkende natuurlandschappen. Een route die door bossen en over bergweides loopt, zo af en toe een
bergmeer aandoet en ook rotspartijen omvat. De Gailtaler Höhenweg kan in willekeurige
dagetappes afgelegd worden en de beklimmingen en afdalingen zijn goed gemarkeerd.
Veel etappes gelden als makkelijk en gezinsvriendelijk.
Duur: 60 km / 6 dagen. Moeilijkheid: middelzwaar.
Karnische Höhenweg (KHW 403)
Een klassieker! De Karnische Höhenweg is een zeer goed toegankelijke en bewegwijzerde wandelroute van 110 kilometer van Sillian tot Thörl-Maglern langs de Karnische
hoofdkam en idyllische bergmeren, zoals de Wolayersee, de Grünsee, de ZollnerSee en
de Egger-Alm-See. Hier maak je kennis met een zeldzaam geworden dieren- en plantenwereld.
Duur: 110 km / 8-9 dagen. Moeilijkheid: middelzwaar - zwaar.

Wörthersee
Wörthersee rondwandeling
Maak samen met sagefiguur Wörthersee Mandl deze circa 55 km lange wandeltocht.
Het terrein is heuvelachtig en de tocht voert voor het grootste deel door een bosrijk
gebied, waarbij je steeds weer van de uitzichten op de Wörthersee en op de bergketen
van de Karawanken kunt genieten. Met enkele steile beklimmingen en afdalingen zijn er
zo’n 1900 hoogtemeters te overwinnen. De rondwandeling bestaat uit de thema-etappes
vuur, aarde, water en lucht. Informatieborden vertellen veel wetenswaardigheden over
de regio en haar geschiedenis, over fauna en flora en over sagen en mythen. Parasols,
schommelstoelen en ligstoelen nodigen op bijzonder mooie rustplaatsen uit tot een
pauze.
Duur: 2 dagen. Moeilijkheid: zwaar.

Tussen de bergen en meren liggen duizenden kilometers uitstekend bewegwijzerde en onderhouden wandelroutes.
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Schoon en zuiver drinkwater komt hier uit onpeilbare diepte omhoog borrelen of van de ijzige gletsjers stromen.

De Millstätter See
Gentiaan-granaatpad op de Millstätter alpenweide
Deze rondwandeling voert door de grootste granaatvindplaatsen (rode halfedelsteen)
van de Alpen. De route begint bij de Lammersdorfer-hut, dan naar de Stana Mandl
(stenen mannetje), verder over de bergkam naar het Obermillstätter Almkreuz en via de
Ortner-hut weer terug naar het uitgangspunt. Vooral indrukwekkend in de bloeitijd van de
gentiaan in mei en juni.
Duur: 3,5 uur. Moeilijkheid: middelzwaar.
Gezinswandeling Goldeckgebiet
De Goldeckkabelbaan maakt de start van deze wandeling naar de Goldeck (2142 m) en
verder naar de Martennock (2039 m) eenvoudiger. De zonnige Goldeck is één van de
mooiste uitzichtbergen in het Kärntner Oberland. Bij helder weer kun je makkelijk tot de
Großglockner, de Karnische Alpen, in het Drautal en op de Millstätter See kijken.
Duur: 1 uur. Moeilijkheid: makkelijk.

Lavanttal
Huttentochten in de Kor- en Saualpe
Niet minder dan 33 hutten kom je tegen tijdens de trektocht over de lange en glooiende
bergkam van de Saualpe. Op de lange bergtocht door de Koralpe passeer je dertien
hutten. Op beide bergen word je beloond met adembenemende uitzichten en zijn er
insignes te verdienen.
Duur: afhankelijk van de route. Moeilijkheid: middelzwaar.

Midden-Karinthië
Hemma pelgrimsroute
Pelgrimsplaats Gurk fascineert door haar romantische ligging in hartje Karinthië. De roem
van deze plaats is te danken aan het leven en de inspanningen van gravin Hemma. In
totaal leiden zeven bedevaartroutes naar Gurk, die langs veel culturele bezienswaardigheden en spirituele energiebronnen, zoals Hemmaberg, Viktring klooster, Maria
Saaler Dom, klooster St. Georgen am Längsee en burchtenstad Friesach, voeren.
Duur: 2-7 dagen. Moeilijkheid: makkelijk - middelzwaar.

Op de ‘Berg-beleveniskaart’ staat een selectie van
de mooiste wandelroutes
in Karinthië. De kaart is
gratis aan te vragen bij het
Verkeersbureau van Karinthië:
www.karinthie.com

Kamperen
De 116 campings in Karinthië behoren tot de beste in Europa. Vele daarvan
zijn door de ADAC erkend. Of je nu wilt kamperen aan een meer, in de bergen,
aan de rivier of in een nationaal park: het kan allemaal. Veel campings bieden
programma’s aan voor de hele familie. Kijk voor het campingaanbod op
www.camping.at of www.karinthie.com.
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Actie &
ontspanning

De bergen, meren en rivieren vormen het decor voor alle mogelijke actiesporten: canyoning, raften, klimmen, paragliding, noem maar op. Karinthië is
net een groot openlucht funpark. Om weer op krachten te komen neem je een
duik in één van de talloze zwemmeren of laat je je verwennen in één van de
wellnesscentra.

Klimmen

Wellness

Hét klimgebied van Karinthië is de Kanzaianiberg in de
Karawanken. De zestig meter hoge rotswand biedt meer
dan driehonderd routes en bijna vierhonderd touwlengtes
klimplezier. In de klimtuinen Jungfernsprung en Breitwand
in Döbriach vind je klimroutes in iedere moeilijkheidsgraad.
De 1300 meter hoge noordwand van de Hochstadel is de
hoogste rotswand van Oostenrijk en een magneet voor
sportklimmers en ervaren alpinisten. Een belevenis voor
de hele familie is een tocht door de driehonderd meter
diep uitgesneden Mauthner kloof.

Ook de mogelijkheden om te relaxen zijn in Karinthië
eindeloos. In gecertificeerde hotels, wellness- en gezondheidscentra staan professionele masseurs, trainers en
artsen klaar om je te ontvangen.

Rafting &
hydrospeed
Wildwater en kolkende stroomversnellingen vind je op de
rivier de Möll en Isel. Je kunt hier terecht voor extreme
rafttrips waar je als team nauw moet samenwerken, maar
ook voor rustige familietochtjes. Voor nog meer uitdaging
bedwing je de stroomversnellingen met een hydrospeed,
waarbij je op een soort surfplank in het water ligt. De
snelstromende rivieren de Drau, Gail en Möll zijn daarvoor
het meest geschikt.

Canyoning
Canyoning kan in de diep uitgesleten kloven van het Gail-,
Lesach-, Möll- en het Maltatal. Populair is de tocht door
de Wöllaschlucht in het Mölltal, waar je een abseil van 28
meter maakt door een waterval en van een acht meter
hoge rots het diepe inspringt. Ook de Ochsensprung in
Greifenburg in het Drautal is een aanrader.

Outdoor
arrangement

Zwemmen

• Dag 1: Wandeling naar Kolmnock met overnachting in
een hut of tent.
• Dag 2: Eerst wordt de mountainbiketechniek aangescherpt, waarna je vervolgens de rest van de dag een
tocht maakt (in verschillende niveaugroepen) over de
Maibrunn/Kaiserburg en de Brunnach in het Nockberge
Nationalpark. Aan het einde van de dag gaat het verder
naar het Langalmtal, waar je overnacht in een berghut.
• Dag 3: Panoramawandeling in de Nockberge met aansluitend een mountainbiketocht naar de Granatschlucht,
waar je een klettersteig maakt. ’s Avonds overnacht je in
een tent aan de oever van het meer.
• Dag 4: Watersportdag met kajakken, kanoën, zeilen en
surfen. Naar keus kun je inline skaten.

Na alle inspanningen neem je een duik in één van de
talrijke 28 graden warme zwemmeren. Naast poedelen,
zwemmen en duiken kun je ook kiezen voor zeilen, surfen,
roeien, waterskiën, parasailen of vissen.

Vanaf € 319.- per persoon.
Data: 29 mei - 1 juni, 16 - 19 juli, 20 - 23 augustus.
Kijk voor meer informatie op www.karinthie.com

Voor de hele familie
Met een groot aantal gespecialiseerde baby- en kinderhotels en een
hele regio vol attracties voor groot en klein, kun je in Karinthië als ouder
uitstekend terecht. Door deel te nemen aan de Fun & Action programma’s die overal worden georganiseerd, kunnen oudere kinderen op
een speelse manier kennismaken met outdoor. Alle kwaliteitscriteria en
gespecialiseerde ondernemingen vind je op www.kaernten-family.at.
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Fietsen

Om Karinthië per fiets te ontdekken, hoef je je niet
per definitie in het zweet te trappen. Flussradtouren
- rivierfietsroutes - zijn daar een goed voorbeeld van,
omdat ze de rivier stoomafwaarts volgen. De bekendste
en tevens langste van Oostenrijk is de Drauradweg. Deze
route biedt veel leuke afsplitsingen en omwegen. Niet
alleen naar de grote Karintische Meren, maar ook naar
mooie steden. Wie sportief en avontuurlijk is ingesteld,
maakt onderweg tijd vrij voor een dagje wildwaterraften,
canyoning of mountainbiken. Gelegenheid om onderweg
iets te eten is er volop; zo is er een groot aantal heuse
fietspadsnackbars, compleet met gereedschappen voor
de nodige fietsreparaties.

Veerboten op de grote meren houden rekening met
fietsers die een stuk van de route niet willen fietsen.
Datzelfde geldt voor fietsroutes langs het spoor. Hierdoor
is het mogelijk om vanuit een vaste standplaats de trein
stroomopwaarts te nemen - met fietsen hebben de
Oostenrijkse Spoorwegen geen enkel probleem - om
vervolgens dezelfde weg over een fietsroute weer terug
te gaan. Het is zelfs mogelijk op het ene station een fiets
te huren en die bij een ander station weer in te leveren!
Hieronder vind je een opsomming van de meest populaire routes die gemeen hebben dat ze niet zwaar zijn én
onderweg volop variatie bieden in de vorm van activiteiten, bezienswaardigheden en culinaire ontspanning.

De Drauradweg is een heerlijke fietsroute voor de hele familie.

De Drauradweg
De Drauradweg is een ideale route voor
vakantiefietsers die zich niet bovenmatig
willen of kunnen inspannen. De totale
route is zo’n 366 kilometer lang, start bij
de oorsprong van de rivier, vlak voor de
Oostenrijkse grens in Toblach, Italië. De
rivier en de Radweg vervolgen hun weg
door Ost-Tirol, komen bij Oberdrauburg
door een spectaculaire kloof Karinthië
binnen en gaan bij Lavamünd Slovenië in.
De Drau wordt dan Drava. Tot aan de Sloveense grens loopt de Drauradweg voornamelijk over fietspaden, daarna vervolgt
de route haar weg langs de zuidoever van
de Drava, over normale wegen en door
aanzienlijk steiler terrein. Het eindpunt is
de plaats Maribor.

Drauradweg Arrangement
• Dagelijks te boeken in de periode
24 april - 10 juli en
22 augustus - 10 oktober
• 7 overnachtingen met ontbijt
• Bagagetransport
• Fietskaarten en informatie
• Servicedienst en hotline, ook in het
weekend
• Bustransfer van Lavamünd naar Sililian
inclusief fiets € 48. Met leenfiets € 65.
Vanaf € 275 per persoon.
Voor informatie en boekingen:
www.kaernten.radreisen.at

Karnische
Radwanderweg
De negentig kilometer lange Karnische Radwanderweg voert van Kötschach-Mauthen
in Gailtal naar Villach. De route gaat bijna alleen bergafwaarts en is daarom bij uitstek
geschikt voor families. Langs de route ligt de ingang van één van de mooiste kloven van
Oostenrijk: Granitzenklamm.

Wörthersee / 5-SeenRundfahrt
De Wörthersee is vooral populair onder racefietsers. Onder triatleten geniet de regio zelfs
wereldfaam, omdat hier jaarlijks de Ironman van Oostenrijk wordt gehouden. Met behulp
van de fietskaart die is samengesteld in samenwerking met fietsprof Peter Wrolich, kun
je hier achttien verschillende trainingsrondes rijden. Voor wie het iets meer op zijn gemak
wil doen, is de 5-Seen-Rundfahrt een aanrader. Van Velden gaat het langs de zuidoever
van de Wörthersee. Via Maria Wörth en Maiernigg, waar het huis van componist Gustav
Mahler staat, voert de weg via Goritschitzen naar de Rauschelesee, de Bassgeigensee
en de Keutschacher See. Aansluitend rij je langs de Hafernersee terug naar Velden.
De fietsroutes in Karinthië zijn niet zwaar én bieden onderweg volop variatie in de vorm van
ontspanning, activiteiten en bezienswaardigheden.
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Vanuit de fietsvriendelijke stad Villach fiets je zo naar één van de omliggende meren waaronder de
Ossiacher See, Wörthersee en de Faaker See.

Lavantradweg
De Lavantradweg (R10) is de hoofdslagader van het fietspadennetwerk in de regio
Lanvanttal. De route begint aan de landgrens bij Steiermark en voert over Reichenfels
naar Bad St. Leonard tot Wiesenau. Na Wolfsberg gaat het verder langs de Lavant naar
St. Andrä. Na een korte pauze aan de St. Andäer See fiets je door een uniek natuurlandschap naar St. Paul over St. Georgen naar Lavamünd. De laatste kilometers zijn zeer
afwisselend en volg je de natuurlijke loop van de rivier. In Lavamünd gaat de route over in
de Drauradweg, waardoor deze twee fietsroutes goed met elkaar te combineren zijn.

Rondom de
Millstätter See
Spittal an der Drau is het vertrekpunt voor de fietstocht om het twee na grootste meer
van Karinthië. Naast diverse bezienswaardigheden die je op deze toer passeert, bijvoorbeeld Burg Sommeregg of het vroegmiddeleeuwse Museum Carantana, zijn er prachtige
uitzichten op de bergen en de Millstätter See. Door aan boord te stappen van de radarboot ‘Peter Pan’ kun je je fietstocht inkorten.

Villach-Warmbad/
Faaker See/
Ossiacher See
Villach is met 83 kilometer aan fietspaden de meest fietsvriendelijke stad van de regio.
Via de twintig kilometer lange Jausenradweg kun je relaxed de stad uit fietsen. Langs de
routes zijn er verschillende Jausenstations, waar je heerlijk kunt eten. Ook een toer om
de Ossiacher See is aan te raden. Rond de Faaker See worden diverse gegidste toeren
aangeboden.

Kulturradweg
Het fietspad tussen Dürnstein (Steiermark) en Klagenfurt (Karinthië) verbindt de cultuurjuwelen van de regio Midden-Karinthië. Naast talrijke bezienswaardigheden, zijn er
onderweg veel overnachtingsmogelijkheden en eettentjes. De fietstocht is eenvoudig te
combineren met de trein.

Kunstradweg Jauntal
Tijdens deze kunstroute in de regio Klopeiner See in het zuiden van Karinthië stap je
regelmatig af om kerken, moderne sculpturen en andere cultuurschatten te bekijken.

Kärnten Radreisen
Wie zich het planwerk van zijn fietstocht uit handen wil laten nemen, kan terecht bij
Kärnten Radreisen. Zij bieden vaste programma’s, individuele programma’s, huurfietsen
en bagagetransport. Heel handig voor wie alles zelf in de hand wil hebben, maar qua
prijs wel vastigheid zoekt, is de Stop-over Fietspas, die tegen een vaste prijs recht geeft
op overnachtingen in fietsvriendelijke accommodaties.

Nuttige informatie
www.rad.kaernten.at: voor routekaarten en reisaanbiedingen
www.kaernten.radreisen.at: voor individuele en groepsfietsreizen
www.impulse.co.at: voor professionele fietsverhuur

Waterrijk Karinthië
Met al het water dat Karinthië herbergt noemt het zichzelf graag het Waterrijk.
Om te ontdekken waar al dat water vandaan komt en waar het heen gaat, zijn
drie themaroutes uitgezet. Wassergold voert door National Park Hohe Tauern. Op
de themaroute Wasserkraft zie je onder andere de hoogst vrij vallende waterval
van Oostenrijk. WasserLeben is een belevenisreis aan de Millstätter See.
WasserGold: www.nationalpark-hohetauern.at
WasserKraft: www.familiental.com, www.katschberg-rennweg.at
WasserLeben: www.millstattersee.at, www.wasserreich.at

Op de ‘Fiets-beleveniskaart’ staat een selectie
van de mooiste fiets- en
mountainbikeroutes in
Karinthië. De kaart is
gratis aan te vragen bij
het Verkeersbureau van
Karinthië:
www.karinthie.com
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Mountainbikevakanties in de Alpen

Mountainbiken

Het landschap van Karinthië is met zijn hoge pieken, scherpe bergkammen en rustieke boerendorpjes een waar mountainbikewalhalla. Karinthië heeft voor iedere mountainbiker iets in huis.
Of je nu ruige tochten maakt dwars door de bergen of liever meer beneden in het dal blijft; het
is hier zelfs mogelijk ondergronds te fietsen!

Alpe-Adria-Bike
Een indrukwekkende manier om Karinthië te doorkruisen
is het fietsen van de Alpe-Adria route. Deze begint ten
noorden van de deelstaat, in Mariapfarr, en eindigt aan
de kust van de Adriatische Zee. In totaal is de route 406
kilometer lang en telt 6979 hoogtemeters. Deze pittige
transalp route voert over drie bergketens door Salzburg
en Karinthië tot aan de Adriatische Zee.
De eerste etappe, van Mariapfarr naar Bad Kleinkircheim,
loopt door Nationalpark Nockberge en kent 2300 hoogtemeters op een afstand van 72 kilometer. Van Bad Klein
Kircheim voert de tweede etappe naar Döbriach aan de
Millstätter See. De derde etappe (58 km) brengt je langs
de Weissensee, het hoogst gelegen meer van Europa. De
zesde dag bereik je Bibione aan de Adriatische kust, waar
de tocht wordt afgesloten met een Italiaanse avond. Wie
zes dagen biken te veel vindt, kan ook kiezen voor een
vierdaagse variant.
Alpe-Adria Bike arrangement
• Vertrekdata: 4 juni, 9 juli en 27 augustus
• Duur: vier of zes dagen
• 2 Verschillende niveaugroepen onder begeleiding
• 2 overnachtingen in een almhut (of boerderij)
• 1 overnachting in een ****hotel
• Bagagetransport, shuttleservice
Vanaf € 319.- per persoon. Huur fiets: € 8/dag.
Voor informatie en boekingen: www.kaernten.radreisen.at
Rond de Weissensee, in het Gail-, Gitsch- en Lesachtal ligt een dicht netwerk van bospaden. Het is ook mogelijk een deel van de route per boot af te leggen.

Naturarena Karinthië
Het routenetwerk van Naturarena Karinthië omvat meer
dan achthonderd kilometer aan mountainbikepaden.
Bikers vinden rond de Weissensee, in het Gail-,
Gitsch- en Lesachtal een dicht netwerk van bospaden,
waar routes zijn uitgezet voor zowel beginners als
gevorderden. Extreem technische routes vind je hier
niet, maar aan grote hoogteverschillen is geen gebrek.
Beklimmingen van duizend hoogtemeters achter elkaar
zijn hier niet zeldzaam. Het landschap is voortdurend
indrukwekkend. Onder begeleiding van een lokale
mountainbikegids kom je niet alleen op de mooiste
plekjes, hij of zij voert je ook over uitdagende trails
die niet op de kaart te vinden zijn. De Weissensee
is een uitstekende uitvalsbasis. Wie hoog boven
het meer fietst, omringd door weilanden en bossen,
Naast mountainbiken zijn er voldoende mogelijkheden om te ontspannen.
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kan verlangende blikken werpen op het koele water
beneden. Ook leuk: je kunt op het meer een deel van
de route per boot afleggen. Voor wie zijn grenzen wil
verleggen, liggen de bergen van Italië, Slovenië en ook
de Lienzer Dolomieten om de hoek.
Vanaf deze zomer kun je in de Naturarena terecht
voor de langste moutainbikeafdaling van de Alpen. De
afdaling van Nassfeld naar Tröplach is maar liefst 16,2
kilometer lang.
www.naturarena.com

Golden Trail
De Golden Trail neemt je mee over een vierduizend jaar
oud spoor, langs vele historische plekken die nog steeds
getuigen van de bloeiende goudwinning in de Hohe Tauern. Deze route door Nationalpark Hohe Tauern is in totaal
120 kilometer lang en telt vijfduizend positieve hoogtemeters. De route kan aaneengesloten gefietst worden, maar
kan ook in etappes vanuit Heiligenblut, Großkirchheim,
Mörtschach, Winklern, Rangersdorf en Stall gereden
worden.
www.nationalpark-hohetauern.at

Nockbike
Het Nock-gebergte rond Bad Kleinkirchheim staat bekend
als één van de beste mountainbikegebieden in Oostenrijk.
Er ligt meer dan duizend kilometer aan mountainbike-

De ‘Nocky Mountains’ ogen lieflijk met
hun ronde vormen, maar hebben heel
wat technische uitdagingen in petto.

paden en er zijn 34 uitgezette routes. Er zijn meerdere
bedrijven waar je terecht kunt voor georganiseerde
tochten, breng- en ophaalservice, fietsverhuur en
reparaties.
In het Downhill-Funpark Afritz-Verditz kun je je techniek en
lef testen op een 2100 meter lang parcours met afdalingen van 45 graden. www.nockberge.at

Karawanken:
Carnica Regio
Rosental
De paden in het ruige gebergte van de Karawanken
vormen een goede test voor je conditie. Er zijn vijf
mountainbiketrajecten die deels behoorlijk pittig zijn. Je
sportieve prestaties worden beloond met uitzichten op de
ongerepte natuur van het Rosental.

Biken door
mijngangen
In het zuidoosten van Karinthië bevinden zich mooie grote
grotten, ofwel Stollen. Tussen spannende spelonken en
druppende diepten is een mountainbikeroute uitgezet,
die gemakkelijk begaanbaar is. De totale lengte bedraagt
zeven kilometer en je bent zo’n twee uur actief in de
grotten. Dat lijkt kort, maar na een paar uur is het
een verademing om weer met je hoofd in de wind en
het vriendelijke daglicht te staan. Desalniettemin: een
middagje Stollenbiken mag je niet missen. Er zijn ook
manieren om er een langere tocht van te maken: de
liefhebber van het zwaardere werk kan starten bij de
Klopeiner See en dan op weg gaan naar Bad Eisenkappel
en over de Paulitschsattel naar Crna in Slovenië. In deze
route van 95 kilometer zijn ongeveer 1300 hoogtemeters
te bedwingen. Daarna duik je 600 meter onder de grond,
de Stollen in.
Voor wie dit iets te veel van het goede is, is er de Fitness
Tour: deze tocht telt 45 kilometers en brengt je eerst met
de bus naar Crna waar je de grot in fietst, waarna een
rit terug volgt naar de Klopeinersee met daarin zo’n 300
hoogtemeters.
www.stollenbiken.at

Op de ‘Fiets-beleveniskaart’ staat een selectie
van de mooiste fiets- en
mountainbikeroutes in Karinthië.
De kaart is gratis aan te vragen bij
het Verkeersbureau van Karinthië:
www.karinthie.com
Andere mountainbikeroutes
zijn te vinden op:
www.rad.kaernten.at

Kasnudeln
Karinthische Kasnudeln zijn het nationale gerecht.
Dun uitgerold pastadeeg, dat tot een kussentje
gevormd is en onder meer gevuld is met kwark en
kruizemunt. Of met vlees. Of spinazie. Of met…
Iedere familie heeft een ander geheim recept.
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Praktische
informatie
Algemeen
Kärnten Information
Casinoplatz 1, 9220 Velden
T +43/(0)463/3000
www.karinthie.com
info@kaernten.at
Hoe kom je er?
Auto: Met de auto is Karinthië goed te bereiken over de
snelweg. De afstand Utrecht-Klagenfurt bedraagt 1140
kilometer. In drie uur rijden ben je vanuit Karinthië in
München, Wenen of Zagreb.
Op alle autobanen en snelwegen geldt een vignetplicht.
De vignetstickers zijn te koop bij de benzinestations aan
de grens of bij de ANWB in Nederland.
Snelweginformatie Oostenrijk: www.asfinag.at
Trein: Vanaf Klagenfurt vertrekken er elke twee uur
intercitytreinen naar de belangrijkste Europese steden.
Je bereikt de beide grote centrale stations van Klagenfurt en Villach eenvoudig via directe verbindingen uit de
buurlanden. Er gaat een autoslaaptrein van Düsseldorf via
München, Innsbruck, Salzburg, Wenen naar Villach.
Nederlandse Spoorwegen: www.ns.nl

Treinreiswinkel: www.treinreiswinkel.nl
Österreichische Bundesbahn: www.oebb.at
Voor busverbindingen: www.taelerbus.at
Vliegtuig: Meerdere vliegmaatschappijen brengen je
dagelijks naar Karinthië. Helaas niet rechtstreeks vanuit
Nederland, wel vanaf de luchthavens van onder andere
Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt en Keulen.
• TUIfly: Rechtstreeks van Hamburg, Berlin/Tegel,
Hannover, Keulen/Bonn naar Klagenfurt.
www.tuifly.kaernten.at
• Austrian Airlines: Van Amsterdam via Wenen naar
Klagenfurt.
www.aua.com
• Ryanair: Rechtstreeks van Frankfurt/Hahn naar
Klagenfurt.
www.ryanair.com

Accommodatie
Karinthië kent een grote verscheidenheid aan accommodatie. Van hotel tot berghut en van vakantiehuis tot
camping. Zoeken en boeken kan via www.karinthie.com.
Nationale parken
www.nationalparknockberge.at
www.nationalpark-hohetauern.at
Kärnten Card
Voor 36 euro biedt deze kaart gratis toegang tot meer
dan honderd attracties en gratis transfers met bergliften
en veerdiensten. De Kärnten Card is te koop bij de VVV’s
en is twee weken geldig. Voor € 52.- kun je ook een kaart
kopen die vijf weken geldig is. Bij veel accommodatieaanbieders krijgt je de Kärnten Card voor de duur van
jouw verblijf zelfs gratis.

Luchthaven Klagenfurt: www.klagenfurt-airport.com
Beste tijd
Karinthië is altijd mooi, maar in de winter is alles bedekt
onder een dik pak sneeuw. Wie komt voor de groene
alpenweides en de aangenaam warme Badeseen kan het
beste van april tot en met november gaan. De deelstaat
kent een mild, mediterraan klimaat door de ligging aan
de zuidelijke kant van de Alpen, aan de grens met Italië
en Slovenië. In mei, juni, september en oktober kun je de
grootste drukte vermijden. In de twee nazomermaanden
is de lucht vaak kraakhelder en kun je kilometers ver
kijken. Veel alpenhutten sluiten hun deuren van
15 september tot 15 juni.

Realisatie:
Outdoor Magazine
Maruba B.V. Sports Publishers
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
T +31 (0)30-2891073
outdoormagazine@maruba.com
www.maruba.com
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