Vinterkærlighed i Kärnten
Skiferie på sydsiden af Alperne
I Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, bliver skiløbere forkælet af de mange solskinsdage
og det milde vinterklima. Skiområderne er overskuelige, snesikre, let tilgængelige og med
god infrastruktur. Udsigten fra det snesikre bjerg Gerlitzen strækker sig langt mod syd til
Karawanken.
Skiløb og besøg i kurbadene kan fint kombineres i Bad Kleinkirchheim. Fra Heiligenblut i
Nationalpark Hohe Tauern og fra Mölltaler-gletsjeren er der flot udsigt til adskillige tre tusinde
meter høje bjergtoppe. Den sydlandske atmosfære kan mærkes i Nassfeld, der ligger på
grænsen til Italien og altid finder på noget nyt og overraskende. På Turracher Höhe i
Biosphärenpark Nockberge, tager »pistebutleren« sig af skiløbere, og den nye XXL-Funpark
er en af de største i Østrig. Flere mindre, familievenlige skiområder supplerer udvalget.
Et godt valg for alle, der ønsker at opleve flere skiområder, er liftkortet Topskipass KärntenOsttirol, som er gyldigt i 31 skiområder.

Magiske øjeblikke og stor glæde
Vinterferie i Kärnten er en oplevelse til gavn for krop, sjæl og ganen. Hvis du er på udkig
efter vinteroplevelser uden for pisterne, kan du tage på turski, vandre på vintervandrestierne,
stå på skøjter på Weissensee, som er Europas største naturlige isoverflade, stå på langrend
eller suse ned ad bakke på kælk, fx på den lange, oplyste kælkebane på Katschberg.
Et besøg i et af kurbadene, fx Kärnten Therme i Villach eller i de to kurbade i Bad
Kleinkirchheim, lover varme og afslapning. De moderne badehuse ved søerne Millstätter
See, Wörthersee og Klopeiner See er også åbne om vinteren.
Når den friske vinterluft vækker din appetit, finder du hurtigt et passende sted at stoppe for at
få en bid mad. Kärntens Alpe-Adriaterhavskøkken kombinerer det bedste fra det østrigske,
slovenske og friuliske køkken.
Derudover er Kärnten det eneste forbundsland i Østrig, der i høj grad satser på slow food.
Pionererne for slow food er regionerne Lavanttal, Lesachtal, Gailtal og Gitschtal samt
Weissensee. Derudover er 8 landsbyer engageret i slow food, herunder Millstatt og Bad
Kleinkirchheim.
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Antal skiområder: 24 med mere end 2 lifte
Højeste skiområde: Mölltaler Gletscher på 3.122 meter
Største skiområder: Nassfeld 30 lifte / 110 kilometer pister, Bad Kleinkirchheim 24
lifte / 103 kilometer pister, Katschberg 16 lifte / 70 kilometer pister
Weissensee: Europas største naturlige isoverflade - 6,5 km²
Vintervandrestier: mange hundrede kilometer i alle højder. Find informationer på
»Tourenportal Kärnten«
Turski: mere end 180 officielle ture kan findes på »Tourenportal Kärnten«. Noget helt
særligt: Nockberge-Trail forbinder de fem skiområder Katschberg, Innerkrems,
Turrach, Falkert og Bad Kleinkirchheim / St. Oswald og kan bookes online.
Kælkning: Omkring 60 forslag til kælketure kan findes på »Tourenportal Kärnten«
Vinter wellness:
3 kurbade - KärntenTherme i Warmbad Villach, Römerbad og St. Kathrein termiske
bade i Bad Kleinkirchheim.
3 saunaer og badehuse direkte ved søen - ved Millstätter See, Wörthersee og
Klopeiner See.
3 opvarmede, hotelejede søbade - Millstätter See (Hotel Kollers), Wörthersee Hotel
Schloss Seefels), Turracher See (Hotel Hochschober).
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