
Szilveszteri kalandozás a hófödte Ausztriában
(2022.12.29 – 2023.01.02. 5 nap / 4 éj)

Egy  csodálatos  utazásra  indulunk  Karintia szívébe,  a  2000  méter  feletti  csúcsok  és  végtelen
fenyvesek által  ölelt  téli  nyugalmat árasztó hófödte tájra,  és a közeli  Olaszország és  Szlovénia
nyújtotta  csodás  fagyott  világ  felfedezésére.  Kirándulásunk  során  mindenki  megtalálhatja  a  neki
megfelelő  elfoglaltságot  fizikai  állapottól  függetlenül.  Aki  egy  centit  se  szeretne  túrázni,  csak  a
gyönyörű hófödte hegyekkel övezett  környezetben sétálgatna, élvezné az  újévi vásár forgatagát,
vagy lazulna a közeli minden igényt kielégítő termálfürdőben éppúgy megtalálja számítását, mint aki
kisebb egyáltalán nem megerőltető túrákat tenne a környéken, illetve a szomszédos Szlovéniában,
vagy Olaszországban. Természetesen lesznek kicsit  nagyobb túrák is a kihívások kedvelőinek. A
környék a síelőknek is paradicsomi környezetet nyújt, hisz ingyenes buszjáratok indulnak a környező
hóbiztos síterepekre.

A  program  nagyjából  összeállt,  de  vannak  még  szervezést  igénylő  részletek,  így  csak  nagy
vonalakban a tervekről…

Megnézzük a Villacher Alpok panoráma útjának legszebb kilátást nyújtó pontjait, sétálunk kicsit a
kilátópontokra (jó idő esetén). Meglátogatjuk a szlovéniai  Bledi-tó jégbe burkolózott panorámáját,
kávézunk  egyet  az  olaszországi  Tarvisioban.  Kisvonattal  felfedezzük  az  UNESCO világörökség
részét képező Postojnai cseppkőbarlangot és a sziklaoldalba épült Predjama várát. Körbesétáljuk
a  gyönyörű  Faaker  See-t,  közben,  akinek  kedve  van,  azokkal  felkapaszkodunk  a  gyönyörű
Táborhegy 725 m magas csúcsára a kilátóhelyre, ahonnan páratlan panoráma tárul elénk a Faaker
See-re és a környező hegyekre. Természetesen lesz éjszakai túra, valamint koccintás a hegyen.
Útba  ejtjük  a  Pyramidenkogel nevű  kilátótoronyot,  Európa  legmagasabb  fából  épült  kilátóját,
melyről egy 120 méteres csúszdán le is csúszhatunk. Ha valakinek kedve tartja, felvonóval feljuthat
a felhők fölé,  a  majdnem 2000 méter  magas  Gerlitzen csúcsára,  ahol  szinte mindig süt  a  nap.
Meglátogatjuk  Villach belvárosában  minden  évben  megrendezésre  kerülő  újévi  vásárt,  ahol
sétálgatni,  forralt  borozni,  igény  szerint  korcsolyázni is  lehet.  Aki  szeretne,  ellazulhat  a  közeli
termálfürdőben, akár  éjszakai fürdőzés keretében is. Természetesen lesz  szilveszteri vacsora,
dínom-dánom, ha szerencsénk van tűzijáték is. De beszéljenek a képek…






