
 
 

 

A 2022-es karintiai nyár tele van meglepetésekkel 
 

Végre újra élvezhetjük a természetet és a szabadságot! A bőrünkön érezhetjük a 

melengető napsütést, meleg vizű fürdőtavakban úszkálhatunk, szelíd alpesi legelőkön át 

lenyűgöző hegycsúcsokra túrázhatunk és kirándulás közben hangulatos alpesi 

kunyhókban megpihenve helyi finomságokat kóstolhatunk. Addig kerékpározhatunk, 

amíg le nem megy a nap, hogy utána wellness közben lazítsuk el végtagjainkat. A nap 

kellemes lezárásáról terített asztal és az Alpok–Adria konyha karintiai specialitásai 

gondoskodnak. Milyen csodás tervek! Pontosan megfelelőek egy hosszú hétvégére vagy 

egy hosszabb nyári kikapcsolódásra. Barátokkal, családdal vagy párban. Karintiában 

fontos számunkra a bizalom és az átláthatóság: a szállásadók, a gasztronómiai és 

szabadidős vállalkozások mindent megtesznek azért, hogy az Alpok déli oldalán 

biztonságos és pihentető nyaralást biztosítsanak, még a pandémia miatti korlátozások 

mellett is.  

 
Tíz tó egy csapásra: a Nagy karintiai tókerülő túra. A 340 kilométer hosszú kerékpártúra az 

öt karintiai régió (a Millstätter See, a Villach–Faaker See–Ossiacher See, a Wörthersee, a 

Klopeiner See–Südkärnten, valamint a Nassfeld–Pressegger See–Lesachtal–Weissensee régiók) 

közös projektjeként jött létre. Az öt régió mindegyike kínál hegyeket és tavakat is, minden 

méretben és magasságban. A kerékpártúra fekvő nyolcasra emlékeztető formája lehetővé 

teszi, hogy kedvünk szerint alakítsuk és kombináljuk a napi szakaszokat. Azok, akik a teljes 

útvonalat végig akarják járni, olyan kerékpáros túrának nézhetnek az elébe, amelyen mindig 

elérhető a közelben egy meleg vizű fürdőtó. Foglalható csomagajánlatokat (beleértve a 

szállást, a csomagszállítást, a részletes túraleírást és térképet, valamint a szerviz hotline-t is) az 

Alps2Adria és a Kärnten Radreisen is kínál. A karintiai kerékpárkölcsönzéssel kapcsolatos 

információ (bárhol bérelhető, bárhol visszaadható mottóval) megtalálható a Kärnten rent e-

bike oldalon. 

 

4 napi szakasz és 55 paradicsomi kilométer: Via Paradiso. A Millstatti-tó új Via Paradiso 

túraútvonalán elmerülhetünk a festői tó- és hegyvidékben. Már a nap első sugaraira 

nekivághatunk a túrának. Hangulatos erdei ösvényeken, teljes harmóniában a természettel. 

Újra és újra megpillanthatjuk a Millstatti-tavat, folyton változó perspektívából. Útközben 

érintetlen tóparti ösvények és öblök várják a kirándulókat, akik az akár 27 °C-ra is felmelegedő 

Millstatti-tóban is felfrissülhetnek. A nap végén újra felidézhetjük az átélt élményeket a számos 

tóparti terasz egyikén.  

 

5 különleges vízi élmény: fürdőtavak egy kis plusszal. Néha-néha új szemmel kell látni a 

világot! Vagy másképp fogalmazva: Karintia meleg vizű fürdőtavai túl sok mindent kínálnak 

ahhoz, hogy csak ússzunk és csobbanjunk bennük. Mit szólna egy stand up paddling túrához a 

Wörthi-tavon? Ha inkább a nyugodt pihenés híve, a Wörthi-tó nemzetközi közösséggel 

rendelkező jógaközpontként is megállja a helyét. Hallott már a Weissensee-n közlekedő 

ínyenctutajról? Ez a program a különleges természeti élményeket ötvözi a kulináris 

élvezetekkel. A Faaki-tó nádasában kanyargó vízi ösvények vagy a Millstatti-tó érintetlen öblei 

https://alps2adria.info/touren/tour/kaernten-seen-schleife-original
https://www.kaernten-radreisen.at/hu/detail/kaerntner-seenbiken/
https://cycling.carinthia.at/en/leisure-cycling/kaernten-rent-e-bike/
https://cycling.carinthia.at/en/leisure-cycling/kaernten-rent-e-bike/


 
 

 

nagyszerűen felfedezhetők egy kenu- vagy csónaktúra alkalmával. További információ a 

karintiai tóparti nyaralásról. 

 

5 csillagos vagy a számos alternatíva egyike: karintiai szálláshelyek. Legyen szó 

luxusszállodáról, falusi szállásról, alpesi kunyhóról, magánszállásról vagy kempingről: a 

karintiai szálláshelyek választéka minden igényt kielégít. Az igazán különlegesek közé tartozik 

egy csónakház a Millstatti-tónál, egy lombház Althofenben, bivakok (természetközeli miniházak) 

a Millstatti-tónál, egy naplemente-lakosztály a Wörthi-tónál, földházak a Weissensee-nél vagy 

egy esküvői hütte a Nockberge-hegységben. 

 

15 kilométeres és egész Európában egyedülálló: Bad Kleinkirchheim flow country trail. 

Bad Kleinkirchheimban található Európa leghosszabb (15 kilométeres) hegyikerékpáros 

ösvénye. Karintiában emellett nem kevesebb, mint 3000 kilométernyi hivatalos 

hegyikerékpáros útvonal áll a hegyikerékpárosok rendelkezésére, többek között Dél-

Karintiában, a Gailtali- és a Karni-Alpokban vagy a Villach régióban.  

Egész Ausztriában egyedülálló a 2020-ban életre hívott Karintiai flow trailek kezdeményezés, 

amely tulajdonképpen egy üdülési kártya bringásoknak. Az úgynevezett Flow Trail Karintia Bike 

Carddal hat hegyikerékpáros régióban (Nassfeld, Weissensee, Turracher Höhe, Bad 

Kleinkirchheim, Petzen és Koralpe) több mint 30 flow trail használható májustól egészen 

októberig.  

 

Izgalmas vízitúra 12 szakaszon át: Dráva evezős túra. Karintia leghosszabb és legnagyobb 

folyója, a Dráva kanyargó zöld szalagként szeli át Ausztria legdélebbi tartományát. A 

kerékpárosok mellett egyre több kajakos vagy kenus, valamint SUP-rajongó is felfedezte 

magának a Drávát. 2021-ben, a Dráva evezős túra (Drau Paddle Trail) negyedik évében négy 

szakaszon, összesen 12 etapra kínálnak majd foglalható ajánlatcsomagokat. Az egyes 

szakaszok kiindulópontjára történő visszatérés gyors és egyszerű a Dráva Evezős Központ 

transzferszolgáltatásának vagy a Felső-Dráva-völgyben közlekedő vonatnak köszönhetően. Aki 

szeretné, egyénileg is megszervezheti kerékpáros vagy vonatos utazását. A Dráva evezős túra 

könnyen kombinálható egy kerékpáros kirándulással, túrázással, horgászattal, golfozással vagy 

sárkányrepüléssel is. További információ a Dráva evezős túráról. 

 

5 plusz 3 új napi szakasz: Nockberge Trail. Ez Ausztria első egész évben használható, online 

foglalható útvonala, amely télen sítúraként, nyáron pedig túraútvonalként áll rendelkezésre. Az 

idei évtől három új szakasszal várja a bringásokat, amelyek Bad Kleinkirchheimból a Millstatti-

tó partján található Seebodenbe vezetnek. A mintegy 125 kilométer hosszú többnapos 

túraútvonal fénypontjai közé tartozik a Nockberge Unesco Bioszférapark, a számos hegycsúcs 

megmászásának a lehetősége, a kényelmes szállodák és barátságos alpesi kunyhók, valamint a 

hegytetőkről nyíló lélegzetelállító kilátás. Az információs és foglalási központnak köszönhetően 

a túrázók könnyen és rugalmasan tervezhetik meg és foglalhatják le a túrájukat (válogatott 

partnerszállások, csomagszállítás és transzferszolgáltatás, tájékoztató kiadványok). További 

információ: Nockberge Trail 

 

https://www.karintia.com/tevekenysegek/nyar/lakes-experience/a-tavak-paradicsoma/
https://draupaddelweg.com/
https://nockberge-trail.com/en/


 
 

 

48 kilométer és 36 hajtűkanyar: a Grossglockner alpesi panorámaút. Ausztria egyik 

legnépszerűbb látnivalója, amely Karintiát és Salzburg tartományt köti össze egymással. De 

nem ez az egyetlen panorámaút Karintiában, amely garantáltan elkápráztatja a látogatókat.  

A természetkedvelők és a túrázók számára a Nockalm panorámaút, a Villacher alpesi út és a 

Goldeck panorámaút szintén megér egy kirándulást.  

 

Nem kell, hogy mind a 43 szakaszt és 750 kilométert egyszerre tegyük meg: Alpok–Adria 

túraútvonal. A Großglockner gleccserétől az Adriai-tengerig vezető hosszútávú túraút egyes 

szakaszai tökéletes választást jelentenek az egynapos túrázáshoz is. Emellett a túraút 

nagyszerű lehetőséget kínál arra is, hogy egy hátizsákos turista szabadságát élvezzük, 

miközben egy modern túradesztináció minden kényelmet is igénybe vesszük. A 

fenntarthatóság jegyében, valamint az egyes szakaszok kiindulópontjainak stresszmentes 

megközelítése érdekében számos esetben lehetséges a vonattal történő utazás. A 

szállásfoglalásban, a csomagszállításban és még éttermi tippekkel is segítő foglalási központ 

mellett az ingyenes Alpe-Adria-Trail alkalmazás, egy ingyenes túravezető, valamint különféle 

túrakalauzok is segítséget nyújthatnak a tervezésben. A kutyás és vegetáriánus túrázók 

számára is vannak személyre szabott csomagok. 

 

8 kilométer hosszú és 17 négyzetkilométer: a Pasterze. Ezzel a mérettel a Keleti-Alpok 

legnagyobb gleccsere. Gleccsertúrázás közben mászóvassal, beülővel és kötéllel felszerelve 

járhatjuk be a jég birodalmát Ausztria legmagasabb hegyének, a Großglocknernek a lábánál. 

Egy okleveles hegyi túravezető által vezetett gleccsertúra (júniustól szeptemberig) feledhetetlen 

élmény mindenkinek. Ráadásul ez csak egy a Varázslatos pillanatok 2021-es kínálatából, 

amelyben összesen 20 darab egyedülálló, vezetett kalandprogram szerepel válogatott karintiai 

helyszíneken. 

 

Több mint 100 látnivaló látogatható ingyenesen a Karintia-kártyával. Múzeumok, hegyi 

felvonók, élményfürdők, hajókirándulások, panorámautak, szabadidős programok és 

élményajánlatok. A Karintia-kártya áprilistól októberig érvényes, heti 48 euróba kerül a 

felnőtteknek és 25 euróba a gyermekeknek. További információk a látnivalókról és 

kirándulóhelyekről a Karintia-kártya honlapján. 

Karintiában számos regionális üdülési kártya létezik.  

 

Sajtókapcsolat: Kärnten Werbung GmbH 

Mag. Elke Maidic 

Völkermarkter Ring 21 - 23, A-9020 Klagenfurt 

Tel. 0043(0)463-3000-226, elke.maidic@kaernten.at 

www.karintia.com 

 

A médiaarchívumban megtalálhatja a megfelelő képeket a Karintiáról írandó cikkéhez: 

www.media.kaernten.at 

 

https://www.karintia.com/latnivalok/panoramic-roads/
https://www.alpe-adria-trail.com/en/service/booking-centre/
https://www.kaerntencard.at/sommer/en/
https://www.karintia.com/tevekenysegek/nyar/ueduelokartyak-az-elmenyteli-ueduelesert/
mailto:elke.maidic@kaernten.at
http://www.karintia.com/
http://www.media.kaernten.at/

