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Aktív kikapcsolódás a karintiai Dráva menti 

kerékpárúton  
Élménykerékpározás az Alpok déli oldalán 

 

A Dráva menti kerékpárút (R1) négy országot köt össze egymással: Olaszországot, 

Ausztriát, Szlovéniát és Horvátországot. A kultikus kerékpárút nyújtotta élmények így a 

szó szoros értelmében határok nélküliek, vagy az érintett országok nyelvén szólva senza 

confini, ohne Grenzen, brez meja és bez granica. Az 510 km hosszú kerékpárút a dél-tiroli 

Toblacher Feldtől a horvát–szlovén határ közelében található Varasdig, illetve Légrádig 

vezet. A teljes útvonalból 222 km található Karintiában. A kerékpárút teljes hosszában 

tökéletesen kitáblázott, felülete kiváló (aszfaltos vagy murvával felszórt) és nagyrészt 

Karintia legfontosabb folyóvize, a Dráva mentén halad. Az útvonal változatos, hegyekkel 

és fürdésre is alkalmas tavakkal tarkított tájon át vezet, nagyszerű felfrissülési 

lehetőségeket kínálva a kerékpárosoknak. Az egész Karintiában elérhető Kärnten Rent e 

bike kölcsönzőhálózat készséggel áll rendelkezésre, ha valaki helyben bérelne biciklit. A 

mottó: bárhol bérelhető, bárhol visszaadható. Az Általános Német Kerékpárklub (ADFC) 

a Dráva menti kerékpárutat 2016-ban ötcsillagos kerékpárútvonalnak minősítette. 

 

Bár az Ausztria legdélebben fekvő tartományát átszelő kerékpártúra 4 nap alatt is 

könnyűszerrel teljesíthető, nem érdemes sietni, hiszen akkor nem marad elég időnk az 

útközben található számtalan különlegesség és látnivaló felfedezésére. A táj és a helybéliek 

megismerésének számtalan lehetőségén túl a kerékpárút mentén 50 minősített Dráva menti 

kerékpáros fogadó is várja a vendégeket, ahol az Alpok–Adria konyha karintiai specialitásaival 

kényeztethetjük magunkat. Ezek a fogadók a kulináris élmények mellett szálláshellyel is 

szolgálnak (akár egy éjszakára is), valamint őrzött kerékpártárolót, mosási és szárítási 

lehetőséget az átizzadt ruháknak, továbbá az elektromos kerékpárok számára akkumulátor-

feltöltési lehetőséget is biztosítanak. Aki nem szeretné a Dráva menti kerékpárút teljes hosszát 

végigtekerni, vonattal, hajóval vagy a Dráva menti kerékpárút buszjáratával is megtehet egyes 

szakaszokat. Igény esetén a túracsomagjaink szállítását is megszervezik.  

A szervezett kerékpártúrák karintiai specialistái az alábbi honlapokon találhatók: Kärnten 

Radreisen és Alps2Adria.  

 

Főbb látnivalók útközben 

A Dráva menti kerékpárút kezdőpontja az Olaszországban található Toblacher Feld. Ez a rész a 

kerékpárút szélességének és nem túl nagy szintkülönbségének köszönhetően kisgyermekes 

családok részére is kiválóan alkalmas. Oberdrauburgnál fogad bennünket az „Üdvözöljük 

Karintiában” tábla. Alig néhány kilométert követően máris egy rövid kitérő kínálkozik a 

https://kerekpar.karintia.com/hu/elmenybringazas/rent-e-bike
https://kerekpar.karintia.com/hu/elmenybringazas/rent-e-bike
https://www.kaernten-radreisen.at/hu/
https://www.kaernten-radreisen.at/hu/
https://alps2adria.info/


 
 

 

Kreuzeck lábánál megbúvó Irschen gyógynövényfalu felkeresésére: egy különleges természeti 

kincs, amelyet látni, hallani, érezni és ízlelni kell. 

Innen a Gailtali-Alpok erdővel borított hegyoldalaitól és markáns hegycsúcsaitól kísérve vezet 

az út Spittal an der Drau felé. A város központjában látható reneszánsz Porcia kastély a 

millstatti régió legjelentősebb történelmi épületei közé tartozik. 

 

Változatos kirándulóhelyek: termálfürdő, majompark és vízi túra  

„Laza” 40 kilométer Dráva menti kerékpározás után megérkezünk Villachba. A város a szlovén 

és olasz határ közelében fekszik, számtalan kirándulási lehetőséget kínálva minden korosztály 

és igény számára. 

Warmbad Villachban a Karintia Termálfürdő (KärntenTherme) termálvize kellemes 

felüdülést kínál a kerékpározásban elfáradt vádliknak. Az Ossiachi-tó felett magasodó 

landskroni várrom a ragadozómadár-bemutatóval és az Affenberg majomparkkal kedvelt 

kirándulóhely a családok körében. Akik a szép kilátásban szeretnének gyönyörködni, azok a 

Gerlitzen Alpe 2000 méteres csúcsát kényelmesen elérhetik a hegy lábától induló Kanzelbahn 

felvonóval. A szakasz méltó lezárása lehet egy sétahajózás az Ossiachi-tavon vagy egy vízi túra 

a Dráván. 

 

A Villach és Völkermarkt közötti szakasz az egész Dráva menti kerékpárút legváltozatosabb 

része. Az akár 28 fokra is felmelegedő Wörthi-tóhoz, Faaki-tóhoz vagy Klopeini-tóhoz tett 

kirándulás különösen megéri, hiszen egy jó csobbanás feledhetetlen élménnyel kecsegtet. 

Karintia történelmének elmélyült tanulmányozásához érdemes ellátogatni a Rosegg mellett 

található Frögbe, a hallstatti kultúrából származó (kora vaskori) sírok látványos lelőhelyéhez. A 

Rosental völgyben túlnyomórészt gátakra épített, kitűnő minőségű kerékpárutakon 

haladhatunk tovább. Túránk további fénypontja Ferlach, a fegyverművesek világhírű városa. 

 

Karintia legmelegebb vizű fürdőtava és egy látványos flow country trail  

A Dráva ártéri erdőinek változatos növényvilága, a Karavankákra nyíló lélegzetelállító kilátást, 

Völkermarkt városi múzeuma vagy Európa legmagasabb vasúti hídja csak néhány a számtalan 

élményből, amire Dél-Karintiában a Dráva menti kerékpárúton szert tehetünk. A Klopeini-tónál, 

Ausztria legmelegebb vizű tavánál évek óta kiemelt figyelmet szentelnek a kerékpárosoknak: a 

régió így ideális feltételek kínál az ízig-vérig sportolóknak és az élménykerékpárosoknak 

egyaránt, hogy változatos és pihentető természetközeli üdülésben lehessen részük. A kitűnően 

kiépített kerékpárút-hálózatot akár egyénileg, akár kerékpáros túravezetővel is 

feltérképezhetjük. 

 

Új élményekre vágyik? A folyótól feltekerne a hegyre? A tíz kilométer hosszú és 1000 méteres 

szintkülönbséget jelentő Petzen Flow Country Trail az egyik leglátványosabb kerékpáros 

ösvény Európában. Aki nem rendelkezik megfelelő hegyikerékpáros felszereléssel, az a Petzen 

felvonó völgyállomásán kölcsönözhet magának. 

Az osztrák határtól, Lavamündtől körülbelül egy-két nap alatt lehet elérni Maribort. A Dráva 

menti kerékpárút utolsó szakasza a szlovén fővárosból a horvátországi Varasdba vezet. 

Szlovénia és Horvátország egyaránt gőzerővel dolgozik a kerékpárút minőségi fejlesztésén, így 

https://draupaddelweg.com/
https://draupaddelweg.com/


 
 

 

a tervek szerint 2023-ra a Dráva menti kerékpárút a szlovéniai Dravogradtól egészen a Mura és 

a Dráva Légrád melletti összefolyásáig elkészül. 

 

Egész Karintiában elérhető kerékpárkölcsönző: Karintia rent e-bike 

Sehol máshol nem találni olyan nagy és átfogó kerékpárkölcsönző-hálózatot, mint Ausztria 

legdélebben fekvő tartományában. A mottó: bárhol kibérelhető, bárhol visszaadható. A Papin 

céggel és a karintiai turisztikai régiókkal közösen sikerült kialakítani egy 60 állomáshelyből álló 

kölcsönzőhálózatot, ahol mindenféle kerékpár bérelhető (mountainbike, városi kerékpár, 

gyermekbicikli, e-bike stb.). Valamennyi kerékpár online is lefoglalható, emellett csoportok is 

minden gond nélkül foglalhatnak maguknak kerékpárokat ezen a honlapon keresztül. A biciklik 

visszaszállításáról a Papin cég gondoskodik.  

 

Segítség a kerékpártúra megtervezéséhez 

A www.touren.kaernten.at honlapon egy személyre szabható karintiai túratervező áll 

rendelkezésre, amely a túrákat interaktív térképen, légi felvételeken és 3D-ben ábrázolja, 

valamint hasznos segítséget nyújt a karintiai üdülési és szabadidős aktivitások 

megtervezéséhez. Igény esetén a kívánt túrák szelektálhatók és túraleírásként ki is 

nyomtathatók. Emellett létezik a Dráva menti kerékpárúthoz egy mobilalkalmazás is. További 

információk: kerekpar.karintia.com www.drauradweg.com  

 

A kerékpárutak közvetlen közelében található több mint 110 látnivaló felfedezéséhez ideális 

választás a Karintia-kártya, amely április től november 1-ig érvényes és felnőtteknek 48 euróba, 

gyermekeknek 25 euróba kerül hetente. További információk: www.kaerntencard.at 

 

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 cikkeihez: 

www.media.kaernten.at 
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