Reisvoorstel Karinthië en de Drau-Radweg Oostenrijk voorjaar
2021
Periode
Afstand
Reissom
Extra

: 29 mei 2021 – 26 juni 2021
: ca. 2400 km.
: ca. € 800
: ca. € 100 i.v.m. hogere Ortstaxe en milieu heffing

Prachtige natuur in Karinthië en fietsen langs de Drau-Radweg. In het voorjaar genieten in deze
populaire zuidelijkste regio in Oostenrijk met het mediterraans klimaat. Vele uitgezette
fietsroutes langs de meren, maar ook imposante bergen.
We starten deze reis in Twente
en rijden naar Wertheim waar we
ons verzamelen.
Van hieruit gaan we de volgende
dag naar Arlaching/Chieming aan
de bovenkant van de Chiem See
om vervolgens de volgende dag
via de Tauernstunnel naar
Gmund in Karinthië te rijden. Bij
Gmund rijden wij het Maltatal in.
In Malta is de bekende MaltaStuw. De Kolnbreinsperre ligt op
een hoogte van 1920 m. Deze
stuwdam, waarachter een enorm
stuwmeer ligt, is met 200m
hoogte de hoogste van Oostenrijk
en de op een na hoogste van
Europa. Wandelen op de dam is
toegestaan. Vanaf de stuwdam heeft men een prachtig zicht op de Ankogel ( 3246 m) en
Hochalmspitze (3360m), twee mooie, van een flinke gletsjer voorziene bergen.
Bij Gmund stroomt de
Malta in de Lieser. In het
mooie dal van de Malta
storten een dertigtal
watervallen zich in de
rivier. Het dal werd dan ook
het Tal der Sturzenden
Wasser genoemd. Door de
aanleg van een stuwmeer
met een
waterkrachtcentrale, de
Kolbreinsperre, zijn enkele
watervallen verdwenen en
andere rustiger geworden.
In Noordwestelijker richting gaat de 19 km lange weg ( Malta Hochalmstrasse) over negen bruggen en
door zeven tunnels naar het natuurreservaat en het stuwmeer. Deze Mautstrasse ( betaalweg) is
gratis met de Kärnten card. Het gemiddelde stijgingspercentage bedraagt 12% met een piek van 20%.
De Reis gaat verder richting Dellach im Drautal. Door dit dal loopt de Drau en ook de bekende
Radweg ( fietsen op de Drau-Radweg).

Het Drautal is een stukje aarde dat
is ontstaan en gevormd in de ijstijd,
Het is uitgesleten tot een breed
trogdal, nu met kleurrijke weiden en
groene wouden.
U kunt hier mooie fietstochten
maken langs de Drau. Het plan is
om een camping uit te zoeken
welke aan het fietspad ligt.
Daarna gaan wij verder naar de 2
kleine maar wel meer bekende
meren van Karinthië. Eerst gaan wij
naar de Millstater See met het bekende vakantieplaats Dobriach om vervolgens verder te gaan naar
het andere meer; de Ossiacher See. Het is de bedoeling om een camping te vinden die direct aan het
meer ligt. Misschien wel het mooiste meer in Karinthië. Rondom het meer bevinden zich veel
campings en watersportmogelijkheden
Het water van de Millstättersee bereikt in de zomer temperaturen tot wel 26 graden. Rondom het meer
vind je een aantal dorpjes, met elk een eigen karakter en bezienswaardigheden. De onbebouwde
zuidoever biedt voldoende mogelijkheden voor rust- en natuurliefhebbers.
Millstättersee staat natuurlijk gelijk aan strandplezier met het hele gezin. Op veel plekken vind je brede
en vlakke stranden, voor leuke activiteiten en ontspanning. Natuurlijk kun je je ook vermaken op de
Millstättersee. Op verschillende plekken langs het meer kun je onder andere kanoën, waterskiën en
zeilen. In het omliggende berglandschap ligt
een uitgebreid netwerk van wandel- en
fietsroutes.
De Ossiacher See is het op 2 na grootste
meer van Oostenrijk. Het ligt dicht bij Villach
en Velden. Twee bekende toeristen plaatsen
welke veel door Duitsers bezocht worden.
Ook de Wörther See ligt dicht bij. Deze See
ligt dicht bij de Gerlitzer Alpen. Met de Karten
Card zijn deze met de bergbanen van
Gerlitzen gratis te bezoeken.
Na ons verblijf aan de bovengenoemde meren gaan wij weer naar de Drau bij Feistriz im Rosental. Dit
ligt ten zuiden van de Wörther See en dicht bij Klagenfurt ( 18 km) ( de hoofdstad van Karinthië) en
dicht bij de Sloveense grens. Hier kan men in alle rust nog enkele dagen bijkomen alvorens we de
terug reis aanvaarden.
Via Egging am See en Wertheim gaan we weer naar huis.
Bij deze reis hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van de Karntenkaart. (Deze kaart is niet
bij de reissom inbegrepen. Bij de aanschaf van deze kaart kun je veel dingen gratis doen, zoals
bijvoorbeeld:
-

3 verschillende boottochten maken
4 verschillende panoramawegen bijrijden (o.a. Malta Hochalmstrasse, Villacher Alpenstrasse)
12 verschillende bergbanen (Weisensee, Gerlitzen etc.)
Meer dan 30 verschillende musea bezoeken.
20 creatieve uitstapjes (parken etc.)

Gaat u mee?

