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Karinthië 
Veelzijdig en zonovergoten winterparadijs

Gelegen aan de zuidzijde van de Alpen zit Karinthië er warmpjes bij. Ook ’s winters, wanneer de 

sneeuwzekere skipistes baden in de zon en de Oostenrijkse deelstaat het grootste zonneterras van 

de Alpen vormt. Toch draait het op deze geliefde familiebestemming om meer dan wintersporten. Wat 

staat er allemaal op de Karinthische kaart?
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Skipret voor iedereen

Met ruim 800 kilometer goed geprepareerde pistes, 

verspreid over zo’n dertig skigebieden in Karinthië en 

Oost-Tirol, heb je als skiër keuze zat. Ongeacht je ni-

veau. Want of je nou een stuntelende pizzapunt bent, 

of moeiteloos tussen de imposante drieduizenders 

naar beneden suist: aan afwisseling geen gebrek. Bij-

voorbeeld in het Nassfeld en in Bad Kleinkirchheim, de 

grootste skigebieden van Karinthië. Zo telt het zonnige 

en gezinsvriendelijke Nassfeld - op sneeuwbal afstand 

van Italië -uitdagende buckelpistes, gemoedelijke ge-

zinsafdalingen en spectaculaire funparks. Het rustige 

Bad Kleinkirchheim beschikt eveneens over pistes in alle 

kleuren en gradaties. De skiregio biedt bovendien veel 

gezinsarrangementen aan, waardoor je voor een zacht 

prijsje de 100 pistekilometers kunt ontdekken. Met het 

‘Early Morning Skiing’ kan dat op bepaalde dagen zelfs 

al vanaf 06.45 uur. Een bijzondere ervaring, waarbij je 

samen met skiberoemdheid Franz Klammer en andere 

vroege vogels als eerste op de ongerepte piste staat.

Buiten de gebaande pistes

Ben jij meer van het avontuurlijke soort? In Karinthië vind 

je meerdere plekken die perfect zijn voor freeriders. Zoals 

de Großglockner, waar je tot op een hoogte van bijna 

3.000 meter over maagdelijke sneeuwtapijten kunt af-

dalen. Ook de Nockberge-trail is een unieke belevenis. 

Tijdens deze toerskitocht doorkuis je in vier dagen vijf 

skigebieden en geniet je onderweg van het zacht glooi-

ende landschap van biosferenpark Nockberge. Een uit-

puttingsslag is deze trektocht allerminst; comfort staat 

voorop. Zo bepaal jij het tempo, proef je ’s avonds van 

de verfijnde Karinthische keuken en overnacht je in uit-

stekende (wellness)hotels. 

Familieplezier

Als je niet (meer) zo’n skiheld bent en de sleeplift al een 

uitdaging is, kun je beter beginnen bij een van de 33 

Karinthische skischolen. Hier brengen ervaren skilera-

ren je snel de juiste techniek bij. Ideaal voor gezinnen 

is het ‘Heidi Alm Bergresort’ op de Falkert, waar figuren 

uit de kinderserie Heidi de ukkepukjes op een speelse 

manier leren skiën. Ook op de Katschberg is alles van 

top tot teen op gezinnen ingesteld. Terwijl ouders zich 

uitleven op de 70 kilometer perfect geprepareerde pis-

tes, hebben de jonge wintersportertjes de grootste lol in 

‘Katschi’s Kinderwelt’: een kinderpiste met levensgrote 

stripfiguren. Na een dag skiën worden de kinderen met 

de ‘paard-en-wagen-taxi’ weer teruggebracht naar het 

hotel. Andere familievriendelijke gebieden liggen on-

der meer in het Lavanttal, zoals Koralpe, Klippitztörl en  

Weinebene.

Meer winters vermaak

De meest zonnige deelstaat van Oostenrijk is ook buiten 

de pistes een waar winter(sport)paradijs. Jaarlijks terug-

kerend hoogtepunt is de Alternatieve Elfstedentocht, het 

grootste schaatsevenement ter wereld dat traditioneel 

wordt verreden op de ijszekere Weissensee. Liefst 5.000 

Nederlanders ploeteren dan in een fraai decor op de 

grootste natuurlijke ijsvlakte van Europa, bij de konings-

discipline zelfs 200 kilometer lang. Begeef jij je liever niet 

op glad ijs? Misschien is langlaufen wel iets voor jou. In 

Karinthië vind je veel mooie panoramaroutes voor begin-

ners en gevorderden. Het indrukwekkende winterland-

schap leent zich ook perfect voor sneeuwschoenwan-

delingen, alleen én georganiseerd. Zo kun je samen met 

een ranger tochten maken met wildobservatie en zijn er 

zelfs wandelingen bij volle maan.

Winterwellness

Niets zo lekker om na een actieve dag bij te komen in 

een van de vele kuuroorden, spa’s, en thermaalbaden 

die Karinthië rijk is. In Bad Kleinkirchheim bijvoorbeeld,   

waar het motto luidt: ‘Vanaf de pistes in de thermen.’ In 

het Thermal Römerbad - idyllisch gelegen aan de voet 

van de Nockberge – nemen ze dit zelfs letterlijk: hier 

grenst het buitenbad aan de piste. Therme St. Kathrein, 

een wellnesstempel even verderop, is ook een goede 

keuze om tot rust te komen. Meer winterwellness beleef 

je in de meersauna’s en in de badhuizen aan de Millstät-

ter See, Wörthersee en Turracher See, waar je achter 

de grote ramen geniet van adembenemende uitzichten 

en een aangenaam winterzonnetje. Verblijf je nabij Vil-

lach? Dompel je dan onder in de luxe en weldaad van de  

KärntenTherme. 



| 1716| 

Op topsnelheid de zon tegemoet. We kunnen er maar geen genoeg van krijgen. 
Nog één keertje deze piste af, om daarna de dag sfeervol af te sluiten. Morgen 
wordt het weer fantastisch. Hier aan de zuidzijde van de Alpen. In Karinthië.

Wintersport 
aan de zuidzijde van de Alpen

24 skigebieden met sneeuwzekere, brede pistes
Wintervakantie vol avontuur www.karinthie.com

TIPS!

•  Tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee (eind januari/begin februari) vliegt Transavia recht-

streeks vanaf Rotterdam naar Klagenfurt. Buiten deze periode kun je vanuit Amsterdam via Wenen naar Klagen-

furt vliegen. Een andere optie is om te vliegen op Ljubljana, dat op slechts 65 km van Klagenfurt ligt.

•  Budgetvriendelijk skiën doe je met de TopSkiPas. Met deze pas heb je de sleutel in handen van alle skigebieden 

van Karinthië en Oost-Tirol. Ben je van plan om er vaak op uit te gaan? Koop dan de Winter Kärnten Card en 

verschaf jezelf toegang tot zo’n veertig attracties.

•  In de aanloop naar kerst is duidelijk te merken dat de tradities in Karinthië springlevend zijn. Bezoek daarom 

zeker een van de vele kerstmarkten en advent-evenementen. Heel bijzonder is de ‘Katschberger Adventweg’, 

waar je een winterse wandelroute volgt en het oorspronkelijke kerstfeest gevierd wordt. Voor kerstsfeer boven 

de wolken ga je naar de 920 meter hoge Pyramidenkogel aan de Wörthersee of bezoek je in Petzen de hoogst 

gelegen kerstmarkt van Oostenrijk.

        www.karinthie.comMeer informatie vind je op


