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Ausztria legdélebbi, legnapfényesebb tartománya a rendkívül változatos turisztikai adottságokkal
büszkélkedhetõ Karintia (Kärnten). A természeti látnivalókban tobzódó régió elsõsorban számtalan taváról
és lélegzetelállító alpesi tájairól ismert. 1270 tava közül a nyári szezonban számos elbûvölõ, festõi fekvésû tó
partján alakul ki igen pezsgõ fürdõélet.
Legismertebb, egyben legnagyobb tava, a magyar kirándulók körében is népszerû Wörthersee (Wörthi-tó)
Karintia központi részén, két legnagyobb városa, Klagenfurt és Villach között nyúlik el. A kitûnõ
megközelíthetõségû és kerékpárral tökéletesen körbekarikázható tavat méltán hívják az osztrák Riviérának.
Legszebb pontja a déli parton egy kis félszigetre települt Maria Wörth romantikus fekvésû búcsújáró
temploma. A felette magasló Pyramidenkogel kilátójából nyílik a legmegkapóbb látvány a tóra és sûrûn, de
ízlésesen beépült környékére.
Karintia fõvárosa Klagenfurt kissé hátrébb szorul az idegenforgalmi térképeken a nagyhírû tartományi
fõvárosokkal szemben, de rendkívül hangulatos óvárosa, néhány eredeti múzeuma, kitûnõ központi fekvése
révén kitûnõ kiindulópont a tartomány felfedezéséhez. A városi tópart, az Europapark pedig minden családi
igényt kielégít, a kitûnõ strandtól kezdve a világhírû Minimunduson (Ausztria legnagyobb makettvárosa) át
a népszerû hüllõparkig.
A másik két nagyobb karintiai tó, a Millstätter See és az Ossiacher See magas hegyek közé mélyen
bevágódva az aktivitások gazdag tárházát nyújtja a látogatóknak. Ráadásul mindkét tó névadó településén
találunk egy-egy ódon apátságot, a millstatti kolostor különösen szép román kerengõjével és templomával.
A tavak mellett a hegyek kínálják a legmaradandóbb élményeket, Ausztria legmagasabb hegycsúcsa a
Grossglockner (3798 m) a Karintia határán húzódó Hohe Tauern Nemzeti Parkban karcolja az eget, a
gigantikus hegylánc hágóin átvezetõ Grossglockner Hochalpenstrasse pedig Európa egyik leghíresebb,
leglátványosabb hegyi útja. Felsorolni is nehéz lenne a milliónyi túralehetõséget Karintia hegyeiben, az
egyszerû, könnyû tóparti sétáktól a gleccsertúrákig. A Nemzeti Park mellett az északi részen található
Nockberge természetvédelmi terület és a déli határ menti Karavankák a Karni-Alpokkal a legkedveltebbek
bakancsos terepek.
A várak szerelmeseinek kötelezõ zarándokútja, Hochosterwitz mesebeli tündérvárához vezet, a két
legszebb erõdített kisváros pedig Friesach keleten és Gmünd nyugaton. Egyházi mûemlékekben sincs
hiány, az ország legjelentõsebb román kori bazilikája a gurki dóm, Karintia legrégibb vallási központja Maria
Saal zarándoktemplomával és a tartomány kincstárának hívott Sankt Paul apátsága.
A számtalan egyedi múzeum közül a legérdekesebbek közé számítanak a
http://kirandulastippek.hu/news/article/karintia

