Karinthië

Veelzijdig en zonovergoten winterparadijs
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discipline zelfs 200 kilometer lang. Begeef jij je liever niet
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KärntenTherme.
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Wintersport

aan de zuidzijde van de Alpen

TIPS!
•	Tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee (eind januari/begin februari) vliegt Transavia rechtstreeks vanaf Rotterdam naar Klagenfurt. Buiten deze periode kun je vanuit Amsterdam via Wenen naar Klagenfurt 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

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.

gelegen kerstmarkt van Oostenrijk.

je op
								www.karinthie.com
Meer informatie vind
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24 skigebieden met sneeuwzekere, brede pistes
Wintervakantie vol avontuur
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