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Korutany mají vše, co potřebujete pro 
dokonalou aktivní dovolenou. Spoustu 
sluníčka a mírné podnebí, perfektně 
značené turistické trasy a cyklostezky, 
teplá jezera ke koupání s čistou vo-
dou, klidné břehy řek a hory s krásný-
mi výhledy. Kromě toho se tu nachá-
zí útulné hostince a restaurace. Velmi 
oblíbený je „velký korutanský jezerní 
okruh“ - cyklistická trasa o délce 340 
kilometrů vede k nádherným vyhlíd-
kovým místům kolem řek Gail a Drau 
a k jezerům jako např. Ossiacher See, 
Millstätter See, Weissensee, Pressegger 
See, Faaker See, Wörthersee a Klopeiner 
See. Díky tvaru v podobě ležaté  

osmičky se cyklotúry dají libovolně 
kombinovat. Sami si vyberete, která 
jezera, městečka a pamětihodnosti  
si prohlédnete, nebo zda se rozhod-
nete pro vše najednou. Celá cyklo-
trasa umožňuje pohodovou dovole-
nou na kolech pro požitkáře, milovníky 
přírody, romantiky i aktivní sportovce, 
kteří si rádi zaplavou v jezerech o tep-
lotě až 28 stupňů. Kromě toho se na 
trase nachází 50 půjčoven „Kärnten  
rent-e-Bike“ s celkem tisícovkou kol 
k zapůjčení včetně e-biků a příslušných 
nabíjecích stanic. Jednoduše si vypůj-
číte kolo a vrátíte ho v kterékoli jiné 
půjčovně. 

Pro milovníky horských kol jsou zde 
k dispozici nejen 3000 km legálních 
stezek a několik desítek trailů, ale i nej-
delší flow country trail na světě v Bad 
Kleinkirchheimu (15 km). 
Od roku 2020 se bikerům nabízí speci-
ální Bike Card „Flow Trails Kärnten/Koru-
tany. Tato Bike Card vám zaručí doko-
nalou dovolenou na kolech. Díky “Flow 
Trail Bike Card” si můžete v létě vy-
chutnat jízdu na více než třiceti flow 
trailech v šesti bikerských areálech 
(bike parky Nassfeld, Weissensee,  
Turracher Höhe, Bad Kleinkirchheim, 
Petzen, Koralpe).   
Více informací na: cyklo.korutany.com

Turistika bez hranic na jižní straně Alp 
Úžasné spojení hor a jezer slibuje ak-
tivní a intenzivní zážitky v nádherné 
korutanské přírodě. Mnoho požitkář-
ských turistických tras vybízí k chůzi po 
překrásných alpských stezkách v růz-
né nadmořské výšce, které jsou vhod-
né také pro rodiny s dětmi a dokon-
ce pro kočárky. Z četných značených 
tras vedoucích po celých Korutanech 
si vyberete podle chuti, nálady, ná-
ročnosti a kondice. Nejvyšší rakouský 
vrchol je Großglockner s 3798 metry. 
U něj začíná dálková korutanská pěší 
trasa Alpe-Adria-Trail, která na 43 eta-
pách o celkové délce přes 750 kilo-
metrů vede z Korutan přes Slovinsko 
až k Jadranu v Itálii. 21 korutanských 
etap Alpe-Adria-Trailu od úpatí Groß-
glockneru, podél ledovců, řek a tep-
lých jezer, Vám nabízí jedinečné zážit-
ky na jižní straně rakouských Alp. 
Více informací na: turistika.korutany.com 

Připravit, pozor, teď! 
Poznejte rozmanitou korutanskou pří-
rodu s horami a jezery přímo v oko-
lí kempů. Ve více než 100 kempech 
s 16 000 stáními na vás čeká pohodlí 
a dobrá nálada. Každý si tu najde 
své oblíbené místo - buď u jezera, 
na úpatí Alp, na krásném břehu řeky, 
u statku, nebo v jednom z nudistických 
kempů v jižních Korutanech Südkärnten, 

Kärtner Werbung

Příroda byla v Korutanech na slunečném jihu Rakouska velmi přející. V sousedství Alp na 
vás čeká nespočet prohřátých a průzračně čistých jezer ke koupání. A nejen ta - najdete 
zde také hory sahající od majestátních třítisícovek až po kopcovité pohoří. Na jižní straně 
Alp panuje mírné a slunečné podnebí a žijí zde lidé, kteří své hosty přivítají s radostí, 
upřímností a velkou dávkou chuti do života. 

Kempování uprostřed 
překrásné korutanské přírody 
www.camping.at
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u jezer Millstätter See a Keutschacher 
See. Kromě toho má mnoho areálů 
k dispozici alternativní možnosti ubyto-
vání, například pohodlné apartmány, 
kompletně zařízené karavany a praktic-
ké mobilheimy. Není třeba dodávat, že 
všechny korutanské kempy splňují naří-
zení vlády s cílem zamezit šíření nákazy 

Samozřejmě, že stejně jako v případě 
běžné dovolené v kempinku máte k dis-
pozici všechny služby a můžete využít 
skvělou infrastrukturu a nabídku volno-
časových aktivit. Máte možnost zažít ne-
všední dovolenou na jižní straně Alp. No-
vé mobilheimy jsou v nabídce například 
v plážovém kempinku Gruber u Faaker 
See .Velmi kvalitní ubytování k pronajmutí 
najdete v jezerním kempu Berghof u Ossi-
acher See (apartmány se soukromou 
saunou) a v kempu Brunner (prázdnino-
vé chatky). Nemusíte tedy nutně mít svůj 
vlastní karavan, abyste si mohli vychutnat 
dovolenou v korutanském kempinku. 
Zajímavou novinkou v Campingpark 
Burgstaller u jezera Millstätter See je budo-
va ve formě 27 m dlouhé ponorky, ve kte-
ré je kompletní sanitární zařízení pro děti.  
18 luxusních chatek  v alpském centru 
Camping-Resort „HOCHoben“ v obci Mall-
nitz v nadmořské výšce přes 1.200 m vám 
kromě komfortního vybavení nabídne jedi-
nečný výhled na alpské panorama Národ-
ního parku Vysoké Taury (Hohe Tauern). 

Bonusová korutanská karta
O chvíle plné zážitků se postará karta 
Kärnten Card, díky které můžete zdarma 
navštívit okolo 100 výletních cílů v celých 
Korutanech. Kromě toho nabízí i slevy 
u více než 60 partnerských podniků. 
Karta má platnost od  2. 4. do 1.11. 2021
Více informací na: www.kaerntencard.at

koronaviru. Před příjezdem hostů kem-
py doporučují navázání kontaktu s re-
cepcí, která zašle podrobné informace 
spojené s bezproblémovým příjezdem 
a pobytem v areálu a veškerá opatře-
ní umožňující bezpečnou a příjemnou 
dovolenou /např. platba kartou, online 
Check In před příjezdem hostů atd./

Dovolená v kempu se stejným 
komfortem jako v hotelu? 
Že to nejde? Ale samozřejmě, že ano 
- díky novým mobilheimům v korutan-
ských kempech. Jsou plně vybavené, 
vkusně zařízené a poskytnou vám stylo-
vé zázemí s veškerým pohodlím upro-
střed překrásné přírody na jihu Rakouska. 
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Více informací  
najdete na  
www.camping.at.

Objednejte si 
zdarma katalog 
kempů v češtině 
na info@kaernten.at
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Na jižní straně Alp 

Kempinková 
dovolená


