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Gondtalan családi üdülés Karintiában 

Aktív kikapcsolódás a természetben, izgalmas felfedezésekkel 

és sok-sok meglepő élménnyel 

 

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

melengető napsütést és átadhatjuk magunkat annak a déliesen könnyed életérzésnek, 

amellyel Ausztria legdélebbi tartománya várja a vendégeket. Karintiában meleg vizű 

fürdőtavakban úszhatunk, szelíd alpesi legelőkön át túrázhatunk, lenyűgöző 

hegycsúcsokat hódíthatunk meg és kirándulás közben hangulatos alpesi kunyhókba 

térhetünk be. A kerékpározás kedvelői számtalan útvonal közül válogathatnak és 

naphosszat kirándulhatnak, hogy este egy folyóparti grillezőhelyen elevenítsék fel az 

aznap látottakat. A tartomány hegyikerékpáros ösvényei izgalmas kalandokat kínálnak, 

ami után jólesik ellazulni a wellnessben. Nincs is annál szebb, mint elmerülni a 

kellemesen meleg termálvízben és közben figyelni a gyerekek önfeledt pancsolását. A 

nap kellemes lezárásáról terített asztal, szívélyes vendéglátók és az Alpok–Adria konyha 

karintiai specialitásai gondoskodnak. Milyen csodás lehetőségek! 

 

Ausztria legdélebben fekvő tartományában, Karintiában a családi üdülés középpontjában a 

közösen átélt élmények és kalandok állnak. Az átlagnál jóval több napsütés, a hegyek és a 

számtalan meleg vizű fürdőtó egyedülálló kombinációja lehetőségek széles tárházát kínálja, 

legyen szó tóparti üdülésről, kirándulásról vagy hegyi túrázásról, folyók és tavak mentén 

történő kerékpározásról – így kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják, amire vágynak. Sok 

karintiai házigazda specializálta kínálatát a gyermekes családokra: a családi szállodákban, a 

gyermekbarát kempingekben vagy a falusi szálláshelyeken, az alpesi kunyhókban vagy a 

magánszálláshelyeken sem állhat semmi a jól sikerült családi üdülés útjába.  

 

Mágikus pillanatok 

Üdülés alatt más szabályok érvényesek – ezért érezzük magunkat nyaralás közben olyan 

felszabadultnak és boldognak. Ilyenkor nyugodtan kipróbálhatunk új dolgokat: felfedezhetjük 

egy csónakkal a tavat, izgalmas kenutúrát tehetünk egy folyón, egy falusi szálláshelyen 

megfigyelhetjük a fejés menetét vagy hogy miként készült a vaj, stand up paddling (SUP) 

közben próbára tehetjük az egyensúlyérzékünket, fára mászhatunk vagy belesétélhatunk egy 

halakkal teli kristálytiszta vizű patakba. Apropó halak! Ön horgászott már valaha? Karintiában 

számtalan lehetőség kínálkozik erre – például a Mágikus pillanatok során.  



 
 

 

Akadályok nélkül felfedezni a világot 

Izgalmas és érdekes kikapcsolódást kínálnak a Természeti kalandok mindenkinek 

élménycsomagok is, amelyek tulajdonképpen vezetett túrák speciálisan képzett túravezetőkkel, 

Karintia válogatott természetvédelmi területein. Az útvonalak mindegyike akadálymentes, így 

nemcsak a babakocsival érkező kisgyermekes családoknak, hanem a fogyatékkal élőknek is 

ideálisak. A természeti kalandok egyike egy kirándulás a Weissensee-hez, Karintia 

„smaragdzöld szeméhez”, ahol a résztvevők ritka növényeket és a tóban élő állatokat 

ismerhetik meg közelebbről, távcső és mikroszkóp segítségével. Egy további program a 

Nockberge régióban tett túra, ahol a résztvevők egy bioszféra-rezervátum rangerével 

ismerhetik meg a „fákat, mint a túlélés művészeit” és emellett egy személyes ajándéktárgyat is 

készíthetnek maguknak.  

 

Karintiában nemcsak a helyi növény- és állatvilágot ismerhetik meg az üdülővendégek. 

Egzotikus élőlényekkel is találkozhatnak, például 170 japán makákóval a villachi Affenbergen, 

kígyókkal, pókokkal és leguánokkal a klagenfurti Happ hüllőparkban vagy alpakákkal a 

Bleiberger Hochtalban. 

 

Slow food travel régió  

Hogyan készül a vaj és a sajt? Mitől lesz a kenyér héja olykor ropogós, olykor pedig nagyon 

puha? Meddig tart, amíg az almából ízes almalé készül? Milyen zöldfűszerekből lehet finom 

túrókrémet készíteni? Honnan jön a méz? Kérdés kérdés hátán! Egy karintiai üdülés alkalmával 

mindezekre fényt derülhet. A két slow food travel régióban (Gailtal, Lesachtal és Weissensee, 

valamint Lavanttal) és a nyolc slow food village-ben („a jó élet helyei”) workshopok és vezetések 

szerepelnek a programban, amelyek izgalmas felfedezéseket és tartalmas kikapcsolódást 

ígérnek.  

 

A világ fentről 

Aki egy különleges bátorságpróbával szeretné megkoronázni karintiai nyaralását, az 

leereszkedhet kötélen a világ legmagasabb fából készült kilátótornyából, a Wörthi-tó fölé 

magasodó a Pyramidenkogelből. A többiek a 75 méteres magasságból nyíló fantasztikus 

panoráma megcsodálása után egy fedett csúszdán vagy egy lifttel juthatnak vissza a földre.  

A klagenfurti városi plébániatorony szintén új perspektívákat kínál: a 225 lépcsőt követően 

csodálatos kilátás nyílik a városra és a környező hegyekre. Emellett mulatságosak és 

izgalmasak azok a történetek is, amelyeket Horst Ragusch toronyőr nagy beleéléssel mesél a 

látogatóknak. 

A Kitzelberg (Klopeini-tó) és a Zwergsee (Millstatti-tó) két slow trail túrája (amelyek, mint a 

nevük is mutatja, olyan túrák, amiket lassan, különösebb stressz, fáradtság és erőfeszítés 

https://www.affenberg.com/en/
https://www.reptilienzoo.at/en
https://www.pyramidenkogel.info/en/


 
 

 

nélkül is teljesíthetünk) egy-egy nagyszerű kilátóhellyel ajándékozza meg a kirándulókat, 

ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra.  

Kerékpártúrák ínyenceknek és kihívásra vágyóknak 

A Bad Kleinkirchheimban található 15 kilométer hosszú flow traillel nemcsak Európa 

leghosszabb ilyen jellegű hegyikerékpáros ösvénye található Karintiában – Ausztria déli részén 

több tucat további trail és több mint 3000 kilométernyi jelzett hegyikerékpáros útvonal 

található. A Karni régió (BIKEworld of Mountains and Lakes), a Nockberge régió (nockbike) vagy 

a Villach régió (lake.bike) mind-mind különleges ajánlatok egész sorával és kimagasló 

szakértelemmel várják a hegyikerékpározás kedvelőit.  

 

Paco Wrolich, Karintia kerékpáros koordinátora összegyűjtött 5 tippet a gyerekeknek és 

tinédzsereknek. Ideális választás kezdőknek és gyereknek a Feld am See vagy a Klopeiner See 

pumptrack, avagy pumpapálya (ez egy egészen újkeletű sport, ahol a pályán egyfajta pumpáló 

mozgást kell végezni a testünkkel, így hajtva a kerékpárt, lehetőleg tekerés nélkül). Egészen 

biztosan tetszeni fog a tiniknek a 11,5 kilométer hosszú Flow Trail Petzen, a Faaki-tónál 

található Flowgartnertrail és természetesen a 15 kilométer hosszú Flow Country Trail Bad 

Kleinkirchheim.  

 

Az egész Karintiára kiterjedő Kärnten rent e-bike kölcsönzőhálózat gondoskodik arról, hogy 

azok, akik nem hoztak magukkal megfelelő kerékpárt, bárhol kölcsönözhessenek maguknak 

egyet.  

 

Karintia-kártya 

Tovább gazdagítja a Karintiában töltött családi vakációt a tartományban található számtalan 

kirándulóhely és látnivaló, amelyek közül több mint 100 ingyenesen látogatható a Karintia-

kártyával. Hajókirándulások, hegyi felvonók és panorámautak használata, múzeumokban és 

állatkertben tett látogatás, valamint élményfürdőkbe történő belépés egyaránt szerepel az 

üdülési kártya szolgáltatásai között. 
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A médiaarchívumban megtalálhatja a megfelelő képeket a Karintiáról írandó cikkeihez: 

www.media.kaernten.at 
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