
 
 

„Lista spraw do załatwienia“ na tegoroczną zimę w Karyntii  
 
Narciarstwo 
Narciarze naprawdę początkujący (ale także ci pragnący odświeżyć „zakurzone” 
umiejętności po dłuższej przerwie) oraz bardzo zaawansowani: wszyscy znajdą coś dla 
siebie w narciarskiej Karyntii. Pożądaną różnorodność gwarantuje 30 regionów 
narciarskich w samej Karyntii oraz Tyrolu Wschodnim, ze świetnie przygotowanymi, 
bezpiecznymi trasami o łącznej długości ponad 800 kilometrów. Wszystko na jednym 
skipassie („TopSkiPass“). Aby przeżyć niezapomniane chwile, w zależności od preferencji i 
stopnia zaawansowania można wybrać czarne trasy wśród majestatycznych 
trzytysięczników, łagodne zjazdy przygotowane z myślą o całych rodzinach, ale także 
muldy czy halfpipe’y. Narciarze pozatrasowi również będą zadowoleni: czekają na nich 
pokryte grubą warstwą puchu dziewicze stoki.  
 
Trekking skitourowy 
Nową atrakcją karynckiej zimy są niewątpliwie trekkingowe wyprawy skitourowe po 
Nockberge Trail, trasie łączącej pięć regionów: Katschberg, Innerkrems, Turrach, Falkert 
oraz Bad Kleinkirchheim / St. Oswald. Trasa ta będzie znakomita dla skitourowców, którzy 
mają już trochę doświadczenia i dobrą kondycję, ale na razie nie chcą się jeszcze mierzyć z 
odcinkami typowo wysokogórskimi. Na pokonanie jednego etapu należy zaplanować do 
sześciu godzin. Dzięki wyciągom i kolejkom można też wygodnie pokonać wiele stromych 
odcinków i skrócić ten czas. I jeszcze jedna cecha, która wyróżnia Nockberge Trail na tle 
innych ofert: inaczej niż w przypadku wielu wypraw skitourowych, noclegi to nie rozbijanie 
obozu i spanie na materacu, tylko najlepsze hotele ze strefami wellness i znakomitą 
kuchnią alpejsko-adriatycką.  
 
Szczególne miejsca w adwentowym kalendarzu regionu zajmują hałaśliwi kolędnicy z 
Gegendtal, stukający do odwiedzanych domostw szczapami drewna, płetwonurkowie 
zatapiający choinki w karynckich jeziorach oraz uczestnicy tradycyjnej kolędy w 
Heiligenblut – zwyczaju wpisanego w 2010 roku na listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO.  
 
Kalendarz imprez 
W dniach 13-14 stycznia 2018 Bad Kleinkirchheim po raz kolejny będzie gościć zawody 
Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim kobiet. Najlepsze zawodniczki będą rywalizować 
w zjeździe i supergigancie. To dobra okazja, żeby pokibicować paniom i poczuć 
niepowtarzalną sportową atmosferę. Inne polecane imprezy (w których można 
uczestniczyć czynnie albo jako widz) to najdłuższy zjazdowy wyścig narciarski świata 
„Schlag das ASS” w Nassfeld (26-27 stycznia 2018), Full Metal Mountain w Nassfeld (2-8 
kwietnia 2018), zimowy triathlon nad Weissensee (28 stycznia 2018) oraz alternatywny 
holenderski Wyścig Jedenastu Miast nad Weissensee (20 stycznia – 4 lutego 2018).   
 
 


