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Kaviareň v pavilóne v Pörtschachu
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Rakúske Korutánsko patrí k obľúbeným cieľom
letnej dovolenky – sú tu veľké jazerá, ako Wörthersee,
Millstätter See, Ossiacher See a Weißensee,
ale aj menšie, ako Faaker See, Klopeiner See či
Pressegger See. V lete jazerá dosahujú veľmi
príjemnú teplotu na kúpanie a čistota vody sa blíži
k hodnotám pitnej vody. Návštevníci smerujú však
aj do hôr za vysokohorskou turistikou a čoraz
častejšie vyhľadávajú dovolenku na sedliackom
dvore. Navštíviť možno aj dva národné parky
Nockberge a Vysoké Taury. Spolu je v Korutánsku
1 270 jazier, 8 000 riečnych kilometrov, 43 ľadovcov
a 60 liečivých prameňov.
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cestovanie Beauty&Woman
Známa luxusná zámocká reštaurácia v Pörtschachu

Schloss Hotel vo Veldene

Wörthersee – centrum životného štýlu
Za zimnou dovolenkou návštevníci prichádzajú do lyžiarskych stredísk Bad Kleinkirchheim, Naßfeld, Innerkrems a Gerlitzen.
Strediská sú veľmi obľúbené pre dostatok
snehu, výborne upravené trate, ako i vysokú
pravdepodobnosť krásneho slnečného počasia.
Dobudovaním letiska v Klagenfurte (hlavnom
meste spolkovej krajiny Korutánsko) získala
aj najjužnejšia spolková krajina medzinárodné
letecké spojenie. Pôsobivý je počet prenocovaní
turistov v tejto krajine – približne 13 miliónov turistov ročne. Jazero Wörthersee (dĺžka
17 km) predstavuje pre mnohých synonymum
Korutánska. Určite je najznámejším jazerom
v Korutánsku. Je obkolesené vŕškami, mestami
a mestečkami. Vo Veldene je známe kasíno

a takisto veľmi dobre známy hotel Schloss. V Pörtschachu sa často hrajú významné tenisové
súťaže, ako napríklad Davisov pohár či majstrovstvá Európy novinárov alebo superseniorov. Jazero
a mestečká na jeho brehu už pred desaťročiami získalo povesť centra rakúskeho životného štýlu.
Prispeli k tomu aj také osobnosti, ako Gunter Sachs či Udo Jűrgens. Zámočky a vily pri Wörthersee dokumentujú, že tu vždy elegantne bývali prominenti. Výborný výhľad ponúka vyhliadková
veža vysoká 54 metrov. V kasíne Velden v reštaurácii Sweetlife si možno objednať Dinner&Casino
a k štvorchodovému menu hostia dostanú aj žetóny do kasína. Pri Dinner&Roulette čašník prinesie
pri platení ruletu a hodením kocky si hosť určí, koľko zaplatí za večeru.
Kde sa kúpal Napoleon?
Jazero Milstätter See dosahuje dĺžku 13 km a šírku 1,6 km, je druhé najväčšie v Korutánsku, má
však úctyhodnú hĺbku – 150 metrov. Na výnimočné vzácne okamihy si možno objednať večeru pre
dvoch na umelom ostrove. Ak sa počas turistickej vychádzky vyberiete do Milstätterských Álp,
možno s troškou šťastia nájdete aj polodrahokam – granát. Mesto Villach leží na najvýznamnejšej
rieke v Korutánsku – na rieke Drau. V starom meste možno obdivovať renesančné stavby obkolesené množstvom zelene a prejsť sa po dlhej pešej zóne. Do programu odporúčam zahrnúť aj návštevu
kúpeľov – Warmbad – Villach. Už Rimania si cenili liečivé pramene s teplotou 29 stupňov. V týchto
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Beauty&Woman cestovanie
Hradná aréna – dejisko hudobných festivalov

Golfové ihrisko Bad Kleinkirchheim

kúpeľoch sa kúpal aj Napoleon a založil kúpeľný park na viac ako 20 hektároch. V neďalekom
Bleibergu sú ďalšie malé kúpele v najvyššej nadmorskej výške v Rakúsku.
Jazda cez Grossglockner
Pri Ossiacher See sa nachádza najstarší mužský kláštor v Korutánsku z roku 1028. V júli a auguste sa tu koná hudobný festival Korutánske leto s takými hviezdami, ako José Carreras či Leonard
Bernstein. V hlavnom meste spolkovej krajiny Korutánsko v Klagenfurte nájdeme na hlavnom
námestí symbol Korutánska – umeleckú stredovekú sochu draka. Za návštevu stojí staré námestie
so stredovekými domami a nové námestie, ako aj Minimundus. Cestu okolo sveta stihnete za
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80 minút pri návšteve 140 modelov najdôležitejších stavieb sveta. Aj milovníci múzeí si určite
v Korutánsku nájdu to svoje, je ich tam totiž 108.
Do programu dovolenky si možno zaradiť aj
jazdu po niektorej z vysokohorských, tzv. panoramatických ciest, z nich je určite najznámejšia
vysokohorská alpská cesta cez Grossglockner.
V meste St. Veit na rieke Glan sa vyrábajú
hodinky Jacques Lemans, ktoré sa vyvážajú do
viac ako 110 krajín sveta. V bohatom sortimente nájdeme hodinky určené golﬁstom, ale aj
hodinky formuly 1. Z mnohých hradov a zámkov
odporúčame návštevu hradu Hochosterwitz
neďaleko St. Veit. Pohodlnejší turisti sa na hrad
vyvezú, náročný výstup trvá asi dvadsať minút.
Samotný hrad a pevnosť postavili v období
1570 – 1586 na pôvodných stavbách. 14 bránami
prejdeme na hradnú skalu vysokú 150 metrov.
Hrad je po storočia vo vlastníctve rodiny Khevenhüller. Pozoruhodné sú zbierky v zbrojnici
a bronzový oltár z roku 1580.
Ponuka aktivít vo voľnom čase v lete je
skutočne veľmi široká – plachtenie, surfovanie,
potápanie, vodné lyže, cyklistika, tenis, golf, tu-
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cestovanie Beauty&Woman
Hrad Hochosterwitz

ristika, plážový volejbal. Z deviatich golfových
ihrísk v Korutánsku sú dve ihriská v zozname
najlepších rakúskych ihrísk – Klagenfurt
Seltenheim a Velden – Köstenberg. Vysokohorské ihrisko Bad Kleinkircheim je jedinečné
prepravou golﬁstov medzi jamkami golfovým
minibusom z dôvodu veľkého výškového
rozdielu. V zime je to hlavne zjazdové a bežecké
lyžovanie, ale aj korčuľovanie na zamrznutých
jazerách.
Kulinárske špecality – Kasnudeln a Ritcherl
Kulinárske korutánske špecality možno
ochutnať v jednoduchých reštauráciách, ale
aj v reštauráciách ocenených napríklad podľa
Michelina. A čo treba ochutnať? Korutánske
Kasnudeln (podobajú sa na pirohy, sú plnené
tvarohom, zemiakmi a bylinkami) a korutánsku
polievku Ritcherl (výdatná polievka s krúpami,
údeným mäsom a zeleninou). S dovolenkou
v Korutánsku v lete či v zime budete určite
spokojní a radi sa sem vrátite aj pre relatívne
krátky čas cesty, ktorá trvá do štyroch hodín
z Bratislavy k jazeru Wörthersee.

Zámok Hallegg pri Klagenfurte

Zámok Seltenheim pri Klagenfurte
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