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Fedezze fel Karintia legszebb pihenőhelyeit, tavait és folyópartjait kerékpárral! 

Nagy karintiai tókerülő túra  

Egy karintiai kerékpártúra boldoggá tesz! Mert a bringázás Ausztria déli részén egyet jelent 

a természeti élményekkel, a kulturális látnivalókkal és a kivételes Alpok–Adria konyha 

válogatott finomságaival. Az élményt sok-sok napsütés, ideális klíma, tökéletesen kiépített 

kerékpárutak és a nyáron kellemesen felmelegedő fürdőtavak teszik teljessé. Emellett a 

hangulatos vendéglők és éttermek széles választéka, valamint a kerékpárosokra 

szakosodott vendéglátók és a Karintia-szerte működő Kärnten rent-e-Bike kölcsönzőhálózat 

is a kerékpárosok kényelmét szolgálja. A karintiai kerékpárúthálózat egyik fénypontja a 

nemrég kiépített Nagy karintiai tókerülő túra.  

 

Fedezze fel a természetet minden érzékszervével! Ez egy különleges kiváltság a kerékpáros 

nyaralók számára, különösen a napsütötte osztrák tartományban, amely egyedülálló módon 

ötvözi az alpesi tájat és a déliesen könnyed életstílust. Karintia számtalan látnivalója 

kényelmesen és könnyen elérhető a Nagy karintiai tókerülő túraútvonalon kerékpározva. Ez a 

340 kilométeres körtúra, amely valójában egy fekvő nyolcasra emlékeztet, öt karintiai 

desztináció (a Millstätter See, a Villach–Faaker See–Ossiacher See, a Wörthersee, a Klopeiner 

See–Südkärnten és a Nassfeld–Pressegger See–Lesachtal–Weißensee régió) közös 

projektjeként jött létre. Már a nevek is utalnak rá, hogy az öt régió mindegyike kínál hegyeket 

és tavakat, minden méretben és magasságban. A fekvő nyolcas forma lehetővé teszi, hogy 

tetszés szerint alakítsuk és kombináljuk az egyes szakaszokat. Így egyénileg állíthatjuk össze, 

hogy mely tavak, mely helyek és mely kirándulópontok szerepeljenek a programban. Emellett 

lehetőség van arra is, hogy időnként spóroljunk egy kicsit az energiával és sétahajóval tegyünk 

meg egy-egy távot. Ha az öt karintiai tóvidéket testközelből szeretnénk megismerni a 340 

kilométeres kerékpártúra alkalmával, akkor legalább négy napot, de még jobb, ha inkább egy 

egész hetet rászánunk. Mivel a túra egy fekvő nyolcasra hasonlít, a nyugati vagy a keleti kört 

külön-külön is meg lehet tenni.  

 

Fedezze fel Karintia legszebb helyeit kerékpárral! 

A központi fekvésű Villach ideális kiindulópont. A nyugati körön az Ossiacher See (Ossiach-tó) 

és a Millstätter See (Millstatti-tó) napsütötte tóparti útjai jelentik az első kiemelkedő látnivalót. 

A két nagy tó között az Afritzer See (Afritzi-tó) és a Feldsee (Feld-tó) nyújt üdítő változatosságot. 

A kerékpárosok a Gailtali-Alpokon keresztül érhetik el a festői, fjordszerű Weissensee-t 

(Weissen-tó), majd a Gitschtal kerékpárút nyomvonalán haladva juthatnak el a Pressegger See 

(Presseggi-tó) partjára.   

https://www.kaernten.at/seenschleife/


 
 

 

A kerékpárút a Dobratsch Natúrpark meredek hegyoldalai mellett vezet tovább kelet felé, 

vissza Villachba.  

A keleti kör a Karib-tengerhez hasonló színeket felvonultató Faaker See-hez (Faaki-tó) vezető 

kirándulással kezdődik, majd néhány kilométer után a kerékpárút eléri a Wörthersee (Wörthi-

tó) elegáns villákkal tarkított partját. A tó északi oldalán a kerékpárút Pörtschachon keresztül 

vezet Karintia tartományi fővárosába, Klagenfurt am Wörthersee-be. Délkeletre a Klopeiner See 

(Klopeini-tó), Európa legmelegebb fürdőtava hívogat frissítő fürdőzésre. Aki szán egy kis időt rá, 

olyan természeti kincseket fedezhet fel, mint a Kleinsee (Kis-tó), a Gösselsdorfer See 

(Gösselsdorfi-tó) és a Turnersee (Turni-tó). A kerékpártúra ezután a Rosentalon keresztül, a jól 

kiépített Dráva kerékpárúton vezet vissza Villachba.  

 

Kiemelkedő szolgáltatások kerékpárbarát vendéglátókkal és 50 kölcsönzőállomással 

A Nagy karintiai tókerülő túrán a kerékpárosok a szép dolgokra koncentrálhatnak. A gondosan 

kitáblázott kerékpárutak mentén 50 Kärnten rent-e-Bike kölcsönzőállomás található összesen 

1000 kikölcsönözhető kerékpárral, beleértve az e-bringákat és az ezekhez szükséges 

töltőállomásokat is. A kerékpárokat könnyen ki lehet bérelni és bármelyik másik állomáson 

vissza lehet adni. Útközben panorámás pihenőhelyek és hajókirándulások csábítanak egy kis 

kikapcsolódásra és lazításra. Emellett a kerékpárút mentén hagyományos vendéglők, büfék és 

friss regionális termékeket kínáló éttermek is várják a látogatókat, amelyek az Alpok–Adria 

régió ízvilágának sokszínűségét tükrözik és ahol az éhes kerékpárosok új energiával 

töltődhetnek fel a továbbhaladáshoz.  

 

Látogasson meg több mint 120 látnivalót ingyenesen a Karintia-kártyával! 

Múzeumok, hegyi felvonók, élményfürdők, hajókirándulások, panorámautak, szabadidős és 

kalandprogramok. A Karintia-kártya áprilistól októberig érvényes, és heti 48 euróba kerül 

felnőtteknek vagy 25 euróba gyermekeknek. Az összes kirándulóhely és látnivaló részletes 

áttekintése megtalálható a www.kaerntencard.at oldalon. Ezenkívül Karintiában regionális 

bónuszkártyák is vannak, amelyek számos előnnyel járnak, például ingyenes S-Bahn- (vagyis 

gyorsvasút)használattal vagy ingyenes részvételi lehetőséggel különféle aktivitásokon és 

programokon.  
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www.karintia.com 

 

A médiaarchívumban megtalálhatja a megfelelő képeket a Karintiáról írandó cikkéhez: 

www.media.kaernten.at 
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