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Karinthische winter: actief en sfeervol 
 
Karinthië is bij uitstek een plek voor levensgenieters. Een wintervakantie in de 
zuidelijkste deelstaat van Oostenrijk betekent niet 'hoger, sneller of verder'. Hier draait 
het meer om actief genieten en levensvreugde. En daartoe zijn er prima 
omstandigheden: een afwisselend landschap met bergen, schitterende uitzichten en 
idyllische meren plus een mild winterklimaat met heel veel zonuren. Op het 
wensenlijstje van dit jaar: heerlijk rondsnuffelen op de kerstmarkten van Karinthië, de 
skivrouwen tijdens de wereldbekerafdaling aanmoedigen en toerskiën op de 
Nockberge trail. 
 
Alpineskiën 
Beginners, herintreders of gevorderden, iedereen die in Karinthië wil skiën, komt absoluut 
niets te kort. De circa 30 skigebieden in Karinthië en Oost-Tirol en ruim 800 sneeuwzekere 
pistekilometers, garanderen veel afwisseling. Hoogalpine pistes tussen indrukwekkende 
drieduizenders, brede, gemoedelijke afdalingen voor gezinnen of buckelpistes en halfpipes 
zorgen voor onvergetelijke avonturen in de sneeuw.  
Het 'Early Morning Skiing', dat intussen in meerdere skigebieden van Karinthië wordt 
aangeboden, is zeer geliefd. Vroeg op om als allereerste de vers geprepareerde piste op te 
kunnen. 
De topskipas 'Kärnten-Osttirol-Gold' en de vele regionale skipassen met diverse 
aantrekkelijke extra's, zijn niet alleen voor gezinnen zeer budgetvriendelijke deuropeners.  
 
Buiten de pistes 
In Karinthië zijn ook buiten de pistes heel veel winterse hoogtepunten te beleven. Terwijl 
recreatieskiërs, snowboarders en freeriders genieten van bergavonturen, verkennen 
langlaufers de mooiste panoramaroutes en schaatsers het winterse landschap met bevroren 
natuurijsvlaktes. De Weissensee staat bekend als de grootste natuurlijke ijsvlakte van 
Europa. Hier vindt het grootste schaatsevenement ter wereld plaats - maar liefst 5.000 
Nederlanders vertrekken dan naar het zuiden van Oostenrijk om daar tijdens de alternatieve 
Elfstedentocht om de eer te strijden. Er worden diverse wedstrijden over verschillende 
afstanden gereden met als koningsdiscipline de 200 km lange 'Elfstedentocht'. De 
oorspronkelijke Elfstedentocht loopt langs elf plaatsen in Friesland. De meest recente tocht 
werd in 1997 gereden. (In 2018 op de Weissensee van 20 januari tot 4 februari).  
 
Met Transavia snel en veilig naar Karinthië! 
Nieuw: van 20 januari tot en met 3 februari vliegt Transavia snel en voordelig vanaf 
Rotterdam/Den Haag direct naar Klagenfurt. De vluchten vertrekken op 20-1, 24-1, 27-1, 
31-1 en 3-2-2018. Ideaal voor skiërs en schaatsliefhebbers die deze winter hun vakantie in 
Karinthië willen vieren. 
 
Wellness en thermaalbaden 
In wintersportgebied Bad Kleinkirchheim luidt het motto: "Vanaf de pistes in de thermen". 
Vanuit het saunalandschap van het Thermal Römerbad sta je binnen een mum van tijd 
midden in het skigebied. Na een ingrijpende renovatie heeft Therme St. Kathrein in Bad 
Kleinkirchheim haar deuren weer geopend. Facts: 1.200 vierkante meter zwemwater, 
glijbaan van 86 meter, saunalandschap in Romeinse stijl en therapiecentrum. Dit mag je ook 
echt niet missen: de Kärnten Therme in Villach – vooral de kids genieten hier volop van het 
avonturenlandschap met grote glijbanen of het meermin-zwemmen. 
Tip: sauna-avonden bij volle maan. 
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Gastronomie en Alpe-Adria-keuken 
Naast traditie, speelt ook de gastronomie een grote rol in Karinthië. In de Karinthische Alpe-
Adria-keuken vormt de combinatie van verse, regionale ingrediënten, oude bereidingswijzen 
en nieuwe interpretaties een smakelijk en verrassend resultaat. Ook de wijnen, most, sappen 
en schnaps worden in Karinthië vaak lokaal gemaakt. Zoals dat ook hoort in een echt 
authentieke keuken, vormen zowel de verschillende regio's als de loop van de seizoenen, de 
elementen waaruit het interessante spectrum van de Karinthische keuken bestaat. Wat je 
echt niet mag missen zijn de Karinthische kaasnoedels, het Reindling-gebak, de Karinthische 
meerforel, het Gailtaler spek en een glaasje 'Zirbenschnaps'. 
 
 

Contact: 

Kärnten Werbung GmbH 

Iris Kuchar, BA MA 

Völkermarkter Ring 21 - 23, A-9020 Klagenfurt, Oostenrijk 

Tel. 0043(0)463-3000-27, fax 0043(0)463-3000-60 

iris.kuchar@kaernten.at,  www.presse.kaernten.at 
In het media-archief treft u passende foto's aan voor uw verhaal over Karinthië: 
www.media.kaernten.at 
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