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In Karinthië toont Oostenrijk zijn mediterrane gezicht.  

Beschut tussen de Alpen heeft de warme lucht vanuit de 

Middellandse Zee vrij spel en glinsteren turquoise blauwe 

meren in de stralende zon. Villach is met zijn ligging in het 

hart van het zonnige zuiden dan ook een geluksvogel.

Villach
la dolce Vita in Karinthië

 Karinthië Kamperen
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Karinthië Kamperen

Ga maar na. De sneeuw is nog maar net ge-
smolten, of de stad aan de Drau ligt al heerlijk 
te zonnebaden. Ongewoon veel zonuren ma-
ken Villach en omgeving tot een geliefde va-
kantiebestemming. Vanaf mei begint het in 
deze regio al goed op te warmen; in de zomer 
is het helemaal aangenaam. Meren met een 
temperatuur van 28 °C zijn geen uitzonde-
ring. Villach voelt letterlijk en figuurlijk als 
een warm bad.

Mini-paradijsje

Met een totaal van negen meren is er in Vil-
lach nogal wat te kiezen. En elk meer vormt 
zijn eigen mini-paradijsje. Kristalhelder water 
dat fonkelt in de zon, omgeven door majestu-
euze bergen. Dat idee. Een open invitatie 
voor een frisse duik. Vraag is waar. De Faaker 
See is het zuidelijkste zwemmeer van Oosten-
rijk én beschikt over de meeste zonnestralen. 
Maar ook de omgeving is beeldschoon. Vroe-
ge vogels moeten beslist bij zonsopkomst een 
wandeling maken op de Mittagskogel. Van 
het uitzicht dat de berg over het meer biedt 
gaan je ogen wijd open staan. Iets ten noor-
den ligt de Ossiacher See, het meest gevari-
eerde meer van de streek. Aan de natuurlijke 
oevers zijn tal van dromerige plekjes waar je 

in alle rust geniet van het berglandschap en 
smaragdgroene water. Maar ook voor actie te 
land, te zee en in de lucht zit je hier goed. 
Surfen, waterskiën, klimmen, parasailen: het 
kan allemaal. Kortom, gooi die zwembroek of 
bikini maar in je tas!

Onbezorgd ontspannen

Fietsen, wandelen, mountainbiken, water-
sporten: het zou zonde zijn om het niet te 
doen. Je waant je in een reusachtige ansicht-
kaart. Op zoek naar rust en ontspanning? Ka-
rinthië is met zijn vele kuuroorden, spa’s, 
thermaalbaden één grote wellness oase. Van 
een bezoek aan de KärntenTherme in Warm-
bad-Villach krijg je zeker geen spijt. Op een 
oppervlak van 11.000 vierkante meter vind je 
er alle mogelijke manieren om te relaxen. 
Maar ook de historische Altstadt van Villach 
met zijn vele winkels, terrasjes en restaurants 
is de moeite. Een internationale ervaring be-
leef je een half uurtje ten zuiden van de op 
een na grootste stad van Karinthië. Want in 
Arnoldstein ligt het drielandenpunt van Oos-
tenrijk, Italië en Slovenië. De top op 1508 me-
ter staat garant voor spectaculaire 
panorama’s. Wanneer dompel jij je onder in la 
dolce vita? •

Utrecht - Villach (1100 km) is zo’n 10 uur rijden. Wil je meer weten de regio 
Villach? Kijk dan op www.region-villach.at, of download de handige Region 
Villach App. Dan heb je altijd de mooiste accommodaties, de meeste indruk-
wekkende tochten, de leukste uitstapjes en de beste culinaire tips in en rond 
Villach op zak.

Campings
In de regio Villach liggen tientallen comfortabele campings van hoge kwali-
teit. In de directe omgeving van de stad, aan de Drau of rondom een van de 
vele meren: je vakantie vier je op de mooiste plekjes van de streek. Geen ei-
gen kampeeruitrusting? Dat maakt niets uit. Huur dan gewoon ter plekke 
een caravan. Zeer geliefd zijn de stacaravans waar plaats is voor het gehele 
gezin. Daarnaast bieden veel campings ook bungalows en vakantiewonin-
gen te huur aan.
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