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Door Nico van Dijk
De meeste Nederlanders die in Oostenrijk naar de
wintersport gaan, kiezen voor Tirol of het Salzburgerland.
Maar wie nog even doorrijdt komt terecht in het
schitterende Karinthië
●

Fotogalerij

Karinthië ligt in het zuidelijke deel van Oostenrijk, net waar dat
wormvormige aanhangsel van de Alpenrepubliek overgaat in
het dikkere deel van het land. 'Kärnten' zoals de bondsstaat
heet, heeft eigenlijk maar een nadeel: het is met een afstand
van 1100 kilometer vanaf Amsterdam net wat verder weg dan
de skigebieden die meer voor in Oostenrijk liggen.
Billigflieger
Maar ook die afstand hoeft eigenlijk geen bezwaar te zijn, als je
bedenkt dat je tegenwoordig met het vliegtuig zo in de
deelstaathoofdstad Klagenfurt kunt zitten, is het niet
rechtstreeks vanuit Nederland of België, dan wel met een van
de 'billigflieger' die bij onze oosterburen oprukken. Vliegen op
München en voor de laatste driehonderd kilometer een auto
huren of vanuit Nederland de ICE-trein nemen kan natuurlijk
ook.
Natuurschoon
Tegenover dat nadeel staan dan wel heel wat voordelen.
Moeder Natuur heeft de regio in veel opzichten rijkelijk
bedeeld. Je kunt er genieten van bergen, uitgestrekte meren
waaronder de bij schaatsliefhebbers bekende Weissensee,
fenomenale uitzichten en de meeste uren zon van heel
Oostenrijk. Italië en Slovenië liggen letterlijk om de hoek en dat
is onder meer te proeven in de Karinthische keuken. De
Adriatische Zee ligt op twee uurtjes rijden.
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Klik op de plaatjes voor een vergroting

Meren
De Oostenrijkers zelf hebben aan al dat moois nog
aantrekkelijke steden en dorpen toegevoegd waaronder Villach
dat op een steenworp afstand van de Ossiacher See ligt. De
Faakersee, de Weissensee en de Wörthersee liggen in de
nabije omgeving. 's Zomers kun je op deze meren
watersporten en zwemmen in het kristalheldere water. 's
Winters kun je schaatsen en ijszeilen. Verder lenen plaatsen
als Villach, Treffen en Drobollach zich uitstekend als
uitvalsbasis voor wandel-, fiets, paardrij- en motortochten, maar
je kunt er ook prima paragliden. Hotels, appartementen en
campings zijn er genoeg.
He-le-maal los
's Winters leent dit deel van Karinthië zich uitstekend voor het
maken van ski- en langlauftochten. Wie echt he-le-maal los wil,
kan de Topskipas Kärnten-Osttirol aanschaffen. Je hebt dan
toegang tot 956 (!) kilometer skipistes.
De Ski- en Naturarena Sonnenalpe Nassfeld, Bad
Kleinkirchheim, Grossglockner/Heiligenblut en de Mölltaler
Gletscher zijn de bekendste wintersportoorden van de streek.
De Ski-Arena Nassfeld bijvoorbeeld telt momenteel 101
kilometer aan pistes, maar dat worden er in de nabije toekomst
nog meer. Het skigebied, dat voor de gemiddelde skiër goed te
doen is, loopt nu nog tot 2020 meter hoogte, maar er bestaan
plannen om er nog wat liften bij te bouwen, waardoor je door
kunt naar 2300 meter. Ook gaat er dan een skilift naar het in
Italië gelegen Pontebba.
Gondelbaan
Om in dit gebied te komen kun je natuurlijk de bergpas oprijden
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of vanuit het dorp waar je verblijft met de skibus naar boven
gaan. Maar je kunt ook in het dal blijven en bij Tröpolach de
Millennium Express nemen. Deze zes kilometer lange
gondelbaan, volgens de Karinthiërs de langste van de Alpen,
brengt je in precies zeventien minuten naar 1919 meter. Als je
niet met de gondel terug wilt, kun je de 7,6 kilometer lange
Carnia-afdaling maken. Het laatste deel daarvan is elke
vrijdagavond verlicht.
Gezellige pistenrestaurants
Verder kwamen we nog drie funparks en een twinpipe voor
snowboarders tegen, een rodelbaan, een langlaufparcours en
heel veel gezellige pistenrestaurants. En eerlijk gezegd hebben
we dat laatste in Frankrijk wel eens gemist. Driehonderd
sneeuwkanonnen helpen om de pistes wit te houden. Je kunt
er dan ook skiën van begin december tot in april. De dertig
liften hebben een totale capaciteit van 39.000 mensen per uur.
's Zomers schijnt dit gebied trouwens een eldorado voor
motorrijders te zijn.
Familieskigebied
Daarnaast telt de regio een aantal kleinere skigebieden die
bijvoorbeeld heel geschikt zijn voor beginners (die aan een
gebied van minder dan honderd kilometer afdaling meer dan
genoeg hebben) of voor families. Het skigebied Gerlitzen op de
Kanzelhöhe aan de voet van de Ossiacher See is zo'n
'Familienskigebiet', zoals het op z'n Duits heet. Deze berg staat
bekend als de zonnigste berg van Karinthië met meer dan 2000
zonne-uren per jaar. Ook hier kan de auto beneden blijven
staan, want je kunt beneden in de gondelbaan stappen, die je
in een keer naar het begin van het skigebied brengt.
Het Gerlitzen-gebied loopt tot 1911 meter hoogte, heeft 42
kilometer piste, 21 skihutten en restaurants, negentien liften en
een snowboardpark. Ook zijn er prachtige wandelroutes
uitgezet. Onderweg kun je uitrusten bij een van de in de
bossen verscholen hutten, zoals De Steinwenderhütte, waar je
kunt smullen van 'hausgemachte' streekgerechten.
Tegenover de Gerlitzen ligt de Verditz, een skigebiedje dat
voor beginners aantrekkelijk is. Bij voldoende sneeuw kun je er
een 8,5 kilometer dalafdaling maken. Je skipas kun je vooraf
via internet reserveren. Verder kun je nog terecht op de
Dreiländereck van Oostenrijk, Italië en Slovenië waar 40
kilometer piste op je wacht. Dit gebied is ook zeer aantrekkelijk
voor langlaufers.
Moe van al die activiteiten kun je in dit deel van Oostenrijk in
verschillende plaatsen naar een warm 'thermal-bad', of
genieten van de lokale specialiteiten in een van de vele
restaurants of natuurlijk een schnapps-branderij bezoeken.
Links:
Website Karinthië Met links naar heel veel skigebieden.
● Ski-Arena Nassfeld
● Da lacht das Hertz Vakantie vieren in en rond Villach
● Naturarena.com
● Hapimag: beleggen in je eigen vakantieresort
●
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Fietsen langs Italiaanse en Oostenrijkse oevers
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