
Karinthië
 
Al fietsend langs de Drauradweg leer je Karinthië en zijn inwoners echt kennen.  
Een sterk staaltje ontspannen fietsen aan de zuidzijde van de Alpen.
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F
iets je de Drauradweg (R1), dan 
kom je door drie landen: Oos-
tenrijk, Slovenië en Italië. De 
route heeft een totale lengte van 
366 kilometer en voert van het 

Toblacher Feld in Südtirol naar Maribor in 
Slovenië. 222 kilometer van de Drauradweg 
loopt door Karinthië, de zuidelijkste deel-
staat van Oostenrijk. Onderweg tref je uni-
forme bewegwijzering en prima bestrating 
aan. Je fietst grotendeels langs de Drau, de 
belangrijkste rivier van Karin thië, door een 
gevarieerd landschap van bergen en meren. 
De Algemene Duitse Fietsclub (ADFC) 
beoordeelde de  Drauradweg onlangs als 
een 5-sterren  kwaliteitsfietsroute.
Je kunt de tocht gemakkelijk in vier dagen 
afleggen, maar dan heb je geen tijd om 
te genieten van al het bijzonders langs de 
route. Je vindt onderweg tal van mogelijk-
heden om het land en zijn inwoners echt te 
leren kennen, waaronder meer dan vijftig 
gecertificeerde Drauradweg Wirte, die 
met hun specialiteiten uit de Karinthische 
Alpen-Adria-keuken hun gasten graag 
verwennen. Je kunt er prima blijven slapen, 
ook voor één nacht. Bovendien hebben de 
Wirte oplaadpunten voor e-bikes,  veilige 
fietsenstallingen en een ruimte om natte 
kleding te drogen. Wie niet de hele Drau-
radweg fietsend wil afleggen, kan ook een 
stukje vooruit met de trein, boot of de 
Drauradwegbus. Desgewenst kan ook het 
vervoer van de bagage worden geregeld.

Natuurjuweel
Zoals genoemd begint de Drauradweg op 
het Toblacher Feld in Italië. Dit deel van  
de route is vanwege de brede paden en 
minimale hoogteverschillen prima geschikt 
voor gezinnen met kleine kinderen. In 
Oberdrauburg fiets je Karinthië binnen  
en niet veel verder staat het eerste uitstapje 
al op het programma: kruidendorp Irschen 
aan de voet van de Kreuzeckgroep. Dit is 
een verborgen natuurjuweel, dat je kunt 
zien, horen, ruiken en proeven.
Daarna gaat de tocht verder via de beboste 
heuvels van de Gailtaler Alpen, met hun 
markante rotspunten, richting Spittal a/d 
Drau. Het indrukwekkende renaissance-
slot Porcia in het centrum van deze stad 
is een van de belangrijkste, historische 

In de regio 
Mittelkärnten  
 kun je als e-biker 
fietstochten maken 
waarbij cultuur  
en gastronomie 
centraal staan. De 
negen uitstekend 
bewegwijzerde 
thematochten, 
e-bike- verhuur  
en de talrijke 
bezienswaardig-
heden en culinaire 
stops staan garant 
voor fijne fiets-
uren vol afwisse-
ling. Alle routes 
starten vanaf het 
Fuchspalast in 
het historische 
St.Veit a/d Glan. 
De Oostenrijkse 
spoorwegen (ÖBB) 
brengt je weer 
comfortabel terug 
naar het beginpunt 
van de tocht.
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bouw werken van de regio Millstätter 
See. Hier vind je ook het Museum für 
Volkskultur, dat zeker een bezoekje 
waard is.
Na de volgende veertig gemoedelijke 
kilometers langs de Drau is het tijd 
voor Villach. Deze stad ligt niet ver 
van de Sloveense en Italiaanse grens 
en biedt tal van gevarieerde uitstapjes 
voor jong en oud. In de Kärnten$ erme 
in Warmbad Villach kun je je kuiten 
even laten bijkomen in het warme 
bronwater. Voor een prachtig uitzicht 
over Karinthië ga je met de Kanzelbahn 
naar de top van de 2000 meter hoge 
Gerlitzen Alpe. Een boottocht op de 
Ossiacher See en de Drau vormt een 
waardige afsluiting van de etappe.

Duik in het water
Het stuk tussen Villach en Völker-
markt is een van de meest gevarieerde 
van de Drauradweg. Uitstapjes naar de 
nabijgelegen zwemmeren de Wörther-
see, Faaker See en Klopeiner See zijn 
absoluut de moeite waard. Na een duik 
in het water ben je weer helemaal op-
gefrist. Voor een vleugje Karinthische 
geschiedenis ga je naar Frög, in de 
buurt van Rosegg, een bezienswaardige 
vindplaats van graven uit de Hallstatt-
periode. Tijdens de verdere tocht door 
het Rosental loopt de route grotendeels 
over goed begaanbare dijkwegen. 
Nog een hoogtepunt langs de route 
is  Ferlach, de geweermakersstad 
met wereldwijde bekendheid.
De beemden langs de Drau, de 
adembenemende vergezichten op de 
Karawanken, de Völkermarkt met zijn 
Stadtmuseum, de hoogste spoorbrug 
van Europa... Het zijn slechts enkele 
van de vele hoogtepunten die je langs 
de Drauradweg in Südkärnten tegen-
komt. In deze regio staat de fi ets al 
jaren centraal. Recreatieve fi etsers en 
mountainbikers vinden hier de beste 
omstandigheden voor een gevarieerde, 
ontspannen en tegelijk heerlijk actieve 
vakantie in de natuur. De uitstekende 
fi etsroutes kun je individueel, maar 
ook met een fi etsgids verkennen. Tot 
slot fi ets je vanaf de Oostenrijkse grens 
in Lavamünd in één tot twee dag-
etappes naar Maribor. •

 

HANDIG BIJ HET PLANNEN

Op touren.kaernten.at vind je de Kärnten Touren-
planer, een persoonlijke routeplanner. Jouw toch-
ten worden op interactieve kaarten, luchtfoto's of 
in 3D weergegeven. Een uitstekend hulpmiddel bij 
het plannen van je fietsvakantie. De tochten kun 
je ook als routeblad afdrukken. Daarnaast is er 
vanaf 2016 een nieuwe, informatieve app voor de 
Draurad weg. Meer handige webadressen: 
kaernten-radreisen.at
drauradweg.com 
rad.kaernten.at 

VOORDEELKAART

Veel bezienswaardigheden in de omgeving van 
de fietsroute zijn inbegrepen bij de Kärnten Card. 
Deze is geldig van 10 april tot 26 oktober, kost 
€ 37,- (volwassenen) of € 17,- (kinderen) per week 
en geldt voor meer dan 100 attracties in Karinthië. 
kaerntencard.at
 
NOG MEER FIETSEN

Er zijn nog tal van andere fietsroutes die je in de 
omgeving kunt rijden. Een aantal mogelijkheden:

 Via Carinzia

162 kilometer fietsplezier in de Sonnenwinkel Kärn-
tens. Start in idyllisch Rosental en fiets in vijf etap-
pes via de Klopeiner See naar het zacht glooiende 
Lavanttal. Met bezienswaardigheden als het carni-
ca-bijenmuseum of benedictijnenklooster St. Paul.

Kunstradweg Bleiburg

Een bezoek aan het Werner Berg Museum gecombi-
neerd met een fietstocht door het zuidelijke Jaun-
tal. Oude kerken, kunst en het Liaunig Museum in 
Neuhaus zorgen voor een bijzondere fietsbelevenis.

Gailtal-Radweg

95 kilometer lange route van Kötschach-Mauthen 
via prima fietspaden naar Villach door het prach-
tige decor van de Gailtaler- en Karnische Alpen. 
Neem onderweg een duik in de Pressegger See.

Glockner-Radweg

In Nationalpark Hohe Tauern rijd je een dag lang 
door prachtige dalen en langs unieke natuur, zoals 
de indrukwekkende Jungfernsprung-waterval.

Alpe-Adria-Radweg

410 kilometer van Salzburg, door Nationalpark 
Hohe Tauern en Karinthië naar de Adriatische Zee. 
Het Karintische deel is erg fijn, omdat het vooral 
bergafwaarts gaat. De grote verscheidenheid van 
het landschap uniek. alpe-adria-radweg.com

Even snel een duik en je 

bent weer klaar voor de 

rest van de etappe 

www.karinthië.com
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