
350 KM DLOUH! JEZERNÍ OKRUH

Speciální edice 
Korutanský jezerní okruh



Alps 2 Adria je vá! spolehliv" partner pro bez-
starostnou cyklistickou dovolenou v alpsko-
jadranském prostoru od bavorského podhůří 
Alp a# k benátské laguně a Istrii u Jaderského 
moře. Rozmanitá krajina s impozantními horami,  
tyrkysově modr"mi jezery, obl"mi kopci a !umí- 
cím mořem působí jako balzám na du!i. K poho-
dové dovolené neodmyslitelně patří také vynika-
jící víno a gastronomie.

CESTOVÁNÍ S ALPS 2 ADRIA

Díky rozsáhlé partnerské síti s pe�ti základnami  
v Rakousku, Itálii a Slovinsku zajišt’ujeme 
optimální služby pro skupinové i individuální  
cyklistické pobyty:

•  nabídka balíc�ku� vc�etne� pr�evozu zavazadel, 
hotelu� , aplikace GPS a servisní linky

• transfery vc�etne� pr�evozu kol
• pu�jc�ovna kol a pr�íslušenství
•  pr�evoz zavazadel z ubytování do ubytování
• cyklistické hotely
• exkluzivní vedené vyjížd’ky

OBJEVTE NEJKRÁSNĚJ$Í CYKLOSTEZKY V ALPSKO-JADRANSKÉM PROSTORU

Nezapomenutelné zážitky na 
vás c�ekají na trase alpsko- 
jadranské cyklostezky (Ciclo- 

via Alpe Adria Radweg)  
z Mozartova me�sta Salcburku  
pr�es Alpy až k lagune� v Gradu  
u Jaderského mor�e.

Pro na!e hosty je to bezstarostná cyklistická vyjí#d’ka s mnoha nov"mi a krásn"mi dojmy. Pro nás to 
znamená, #e garantujeme komplexní kvalitu slu#eb.

•  Pr�i výbe�ru trasy se postaráme o to, abyste 
z ve�tší c�ásti jeli po cyklostezkách. Naší 
prioritou jsou nerušené cyklistické zážitky.

•  Pr�i výbe�ru ubytování se spoléháme 
na stálé partnery. Nabízíme tr�í- nebo 
c�tyr�hve�zdic�kové hotely, se kterými c�asto 
spolupracujeme už mnoho let. Víme, že  
vy i vaše kola budete v dobrých rukou.

•  Cestujete pohodlne� a bez starostí jen  
s malým zavazadlem. Náš komorník  
diskrétne� pr�eveze zbývající zavazadla, 
která na vás poc�kají ve vašem hotelu.

•  Ve ve�tšine� pr�ípadu� cestujete v režimu 
„self-guided“, což znamená, že si sami 
urc�ujete rychlost, výbe�r aktivit po trase 

nebo c�as odjezdu. Naše  
materiály s podrobnými  
mapami se postarají  
o to, abyste vždy zu�stali  
na správné ceste�. Aby  
vám cestou nic neuniklo,  
pr�ipravili jsme si pro 
vás shrnutí mnoha 
informací, tipu� a inspi-

rativních nabídek v malých kompaktních 
cestovních pru�vodcích.

•  Pokud dáváte pr�ednost digitálnímu zpraco-
vání, mu�žete celou cestu podniknout i bez 
jediného listu papíru. Naše vlastní aplikace 
vás bude bezpec�ne� navigovat po celé trase 
a obsahuje všechny informace z kompakt-
ních cestovních pru�vodcu� . Aplikace fun- 
guje také offline a má hlasovou navigaci –  
nemusíte tak por�ád sledovat telefon.

•  At’ už se vydáte na cestu s vlastním kolem 
nebo s jedním z našich kvalitních trekin-
gových kol nebo e-biku� , jsme tu vždy pro 
vás, abychom vám poradili a pomohli. Pro 
pr�ípad ve�tších c�i menších nehod je naše 
servisní linka v provozu každý den.

INFORMACE: www.alps2adria.info

Pe�ti hve�zdic�kami ocene�ná 
Drávská cyklostezka (Drau-

radweg) je ideální pro rodiny  
s de�tmi. Vede ze severoital-
ského Jižního Tyrolska pr�es 
pr�ekrásné Korutany až k 
nejstarší vinné réve� na sve�te� 
v Mariboru.

Alps 2 Adria je také oficiální  
rezervac�ní centrum Koru-

tanského jezerního okruhu,  
který vede kolem deseti 
nejkrásne�jších jezer jihora-
kouského alpského regionu.
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KORUTANSK!  
JEZERNÍ OKRUH

Na 50 procentech této trasy máte pocit, že 
projíždíte kolem vody. Bud’ se práve� nacházíte  
u jednoho z deseti proslulých korutanských 
jezer, nebo na br�ehu r�ek Gail a Drau, kde vás 
k vykoupání láká mnoho krásných zákoutí.

Pokud chcete oblast pe�ti jezer v Korutanech 
poznat v sedle kola na trase o délce 350 km, 
me�li byste na to mít vyhrazené alespon�  c�tyr�i 
dny, ideálne� celý týden. Okruh má podobu 
ležaté osmic�ky a je možné absolvovat také 
pouze západní nebo východní c�ást smyc�ky.

•  350 km kolem nejkrásne�jších korutanských 
jezer

•  Korutanský jezerní okruh vede z ve�tší c�ásti 
po cyklostezkách.

• Obtížnost: snadná až str�ední
•  Na etape� mezi jezery Millstätter See a Weis- 

sensee musíte pr�ekonat výrazné stoupání.
•  Trasa z ve�tší c�ásti vede po samostatných 

cyklostezkách a málo frekventovaných 
vedlejších silnicích. Ne�které úseky krátce 
vedou po hlavních silnicích.

• Trasa je vhodná zejména pro rodiny s de�tmi.

Korutansk" jezerní okruh láká nad!ené cyklisty na dokonalou dovolenou na kolech na jihu Rakouska na 
slunné straně Alp. Bezpečné značené cyklostezky a prohřátá jezera ke koupání slibují intenzivní zá#itky. 
350 km dlouhá několikadenní cyklotrasa vás zavede k deseti nejkrásněj!ím korutansk"m jezerům.

Jezera Ossiacher See a Faaker See leží v sou-
sedství Villachu, jenž je považován za geo-
grafický str�ed Korutan a zároven�  je to druhé 
nejve�tší korutanské me�sto. Faaker See je kle-
not, který hraje všemi barvami. Ve srovnání  
s ním vás Ossiacher See ohromí svou velikostí  
a pr�ekrásným výhledem na okolní hory. V re-
gionu Villach – Faaker See – Ossiacher See 
na vás c�ekají nezapomenutelné cyklistické 
zážitky.

Na trase vás nejprve navnadí ke skoku do 
kr�išt’álove� c�isté a prohr�áté vody malebné 
smaragdove� zelené jezero Brennsee. Neda- 
leko od ne�j leží korutanský klenot Millstät-

ter See. Druhé nejve�tší jezero v Korutanech  
je obklopeno fascinující horskou scenérií  
a jedinec�nou pr�írodou.

V regionu Nassfeld ‐ Pressegger See ‐ Weissensee  
máte možnost poznat autentickou pr�írodu  
z první ruky. Jezero Weissensee vyzar�uje klid. 
S nadmor�skou výškou 930 m je to nejvýše po-
ložené a nejc�istší jezero ke koupání v Alpách. 
V údolí Gailtal se nachází jezero Pressegger 

See, které obklopuje druhý nejve�tší pás rákosí 
v Rakousku. Díky své slunné poloze se brzy 
ohr�ívá.

V Klagenfurtské kotline� se rozkládá majes-
tátní jezero Wörthersee – ideální místo pro 
zdravý a módní životní styl. Nejve�tší koru-
tanské jezero s teplotou až 27° C vás okouz-
lí tyrkysove� modrou barvou. Na východním 
br�ehu se nachází hlavní me�sto Korutan Kla-
genfurt am Wörthersee, což je me�sto s atmos-
férou, šarmem a rušným životem v zacho-
valých ulic�kách historického centra.

V okolí jezera Klopeiner See se v žádném 
ohledu nemusíte držet zpátky. Nejteplejší 
rakouské jezero leží v kulturne� a kulinár�sky 
zajímavé oblasti nedaleko slovinských hranic. 
Nejen v léte�, ale i v chladne�jších me�sících vás 
zláká ke koupání a k relaxaci. Na jeho br�ezích 
vzniká wellness oáza 3. Kärntner Badehaus, 
která je s jezerem pr�ímo propojena.

Jezerní okruh je dokonalá zážitková trasa. 
Poznáte na ní nejen neuve�r�itelne� krásná je-
zera zasazená do nádherné alpské pr�írody, ale 
také kulinár�skou a kulturní rozmanitost.
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Ossiacher See

Millstätter See

Faaker See

Weissensee

Pressegger See Klopeiner See

Wörthersee
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Ferlach

TOP 10
ZAJÍMAVOSTÍ

V OKOLÍ 
KORUTANSKÉHO
JEZERNÍHO OKRUHU

Millstatt 

Spittal an  
der Drau

Möllbrücke

Stockenboi

Weissensee

Greifenburg

Hermagor

Pressegger See

Finkenstein

Nötsch Faaker See

Velden am  
Wörthersee

Rosegg

St. Jakob  
im Rosental

Klopeiner  
See

Turner See

Völkermarkter  
Stausee

Grafenstein

Klagenfurt am 
Wörthersee

Wörthersee

Ossiacher See

Millstätter See

Mo#n"  
v"chozí bod:  

Villach

St.  Kanzian

Brennsee

1

2

3 4

5

6

7

8
9

10

1 Cyklistický komorník a historické centrum Villachu

2 Ossiacher See a Gerlitzen Alpe

3 Vycházka k zálivu a piknik na „balkónu pod hve�zdami“

4 1. Kärnten Badehaus v Millstattu

5 Plavba lodí po Weissensee

6 Gailtalská slanina

7 Vyhlídková plošina Kitzelberg

8 Plovárna u Klopeiner See

9 Minimundus

10 Zámek Velden
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KORUTANSK! JEZERNÍ OKRUH

Sportovní okruh nebo  
vyjí"d’ka na e-biku

KORUTANSK! JEZERNÍ OKRUH

Nenáročná túra

1. den: pr�íjezd do Villachu

2. den:  Villach – Ossiacher See – Gegendtal –  
Millstätter See (cca 70 km)

3. den:  Millstätter See – Spittal a. d. Drau –  
Weissensee Ost – Pressegger See /  
Hermagor / Tröpolach (cca 60 km)

4. den:  Pressegger See / Hermagor / Tröpo-
lach – Gailtal – Faaker See –  
Mühlbach / Wörthersee (cca 70 km)

5. den:  Mühlbach / Wörthersee – Rosegg –  
Drauradweg – Klopeiner See (cca 60 km)

6. den:  Klopeiner See – Völkermarkter  
Stausee – Grafenstein – Klagenfurt  
(cca 40 km)

7. den:  Klagenfurt – Wörthersee – Villach  
(cca 45 km)

8. den: odjezd

1. den: pr�íjezd do Villachu

2. den:  Villach – objezd Millstätter See –  
Millstatt / Seeboden (cca 30 km)

3. den:  Millstatt / Seeboden – Weißensee –  
Hermagor / Pressegger See (cca 30 km)

4. den:  Hermagor / Pressegger See – Gailtal –  
Faaker See – Mühlbach / Wörthersee 
(cca 70 km)

5. den:  Mühlbach / Wörthersee – Rosegg –  
Drauradweg – Klopeiner See (cca 
60 km)

6. den:  Klopeiner See – Völkermarkter - 
Stausee – Grafenstein – Klagenfurt –  
Pörtschach / Velden (cca 55 – 65 km)

7. den:  Wörthersee – Ossiacher See –  
Villach (cca 50 – 60 km)

8. den: odjezd

Korutanský jezerní okruh je cyklistická trasa,  
která vás zavede k nejkrásne�jším korutanským  
jezeru�m. Projedete se rozmanitou krajinou 
kolem modrých a tyrkysových jezer v sou-
sedství kopcu� a hor.
Sportovní okruh nebo vyjížd’ka na e-biku je 
vhodná pro motivované a zkušené cyklisty. 
Musíte zdolat nejedno stoupání a trasa vede  
v ne�kterých úsecích i ne�kolik kilometru� po frek- 
ventovaných silnicích. Cyklostezka vychází  
z Villachu a zavede vás k jezeru�m Ossiacher  
See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger 
See, Faaker See a Wörthersee. Známá Drávská  
cyklostezka (Drauradweg) mír�í k jezeru Klo-
peiner See a pr�es hlavní me�sto Korutan Kla-
genfurt znovu zpe�t do Villachu.
Okruh vede z ve�tší c�ásti po kvalitních cyklos-
tezkách, velmi c�asto dokonce pr�ímo po br�ehu 
jezera, c�ástec�ne� také po hlavních silnicích. 
Na ceste� k jezeru Weissensee vás c�eká delší 
stoupání (možnost transferu). Zbytek trasy 
je pr�evážne� rovinatý nebo lehce kopcovitý – 
ideální pro e-biky.

Korutanský jezerní okruh je cyklistická trasa,  
která vás zavede k nejkrásne�jším korutanským  
jezeru�m. Projedete se rozmanitou krajinou 
kolem modrých a tyrkysových jezer v sou-
sedství kopcu� a hor.

Díky vlivu str�edomor�ského podnebí si jízdu 
na kole na jihu Rakouska užijete od dubna  
do r�íjna. Úseky s prudkým stoupáním nebo  
po silnici tady nenajdete. Etapy jsou kratší  
a zbývá tak dostatek c�asu k poznávání nádherné  
krajiny, ale také kuchyne� a kultury. Trasa 
vychází z hlavního me�sta Korutan Villachu 
a vede k jezeru�m Millstätter See, Weissensee, 
Pressegger See a Faaker See pr�es údolí Keut-
schacher Seental do Klagenfurtu. Odtud se 
vrací pr�es Wörthersee po Drávské cyklostezce 
do Villachu a na záve�r obtoc�í Ossiacher See.

Okruh vede po kvalitních cyklostezkách, velmi  
c�asto dokonce pr�ímo po br�ehu jezera. Trasa 
je pr�evážne� rovinatá a na ne�kolika úsecích 
lehce kopcovitá. Okruh je vhodný také pro 
rodiny s de�tmi od 12 let.

Villach

SLOVINSKO

RAKOUSKO

ITÁLIE

Millstätter See

Hermagor/
Pressegger See

Weißensee

Faaker
See

Rosegg/Mühlbach

Wörthersee

Klopeiner
SeeKlagenfurt

ITÁLIE

SLOVINSKO

Villach
Weißensee

RAKOUSKO

Millstätter See

Velden

Rosegg/Mühlbach

Klopeiner
See

Faaker
See

Ossiacher
See

Wörthersee

Klagenfurt

Hermagor/
Pressegger See

Náročnost: str�ední
Délka: 8 dní / 7 nocí
Vzdálenost: cca 350 km
Cena: od € 589,00 / osoba

Náročnost: snadná
Délka: 8 dní / 7 nocí
Vzdálenost: cca 250 km
Cena: od € 599,00 / osoba

PODROBNOSTI:
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Náročnost: snadná
Délka: 6 dní / 5 nocí
Vzdálenost: cca 165 km
Cena: od € 499,00 / osoba

Náročnost: snadná
Délka: 6 dní / 5 nocí
Vzdálenost: cca 200 – 210 km
Cena: od € 459,00 / osoba

SLOVINSKO

RAKOUSKO

Villach Velden

Faaker See

KLUWörthersee
Klagenfurt

Rosegg/
Mühlbach

Klopeiner 
See

Ossiacher 
See

Lendorf

Villach

Spittal a.d. Drau

Millstatt/
Seeboden

Hermagor

Pressegger See

Millstätter See

ITÁLIE

RAKOUSKO

SLOVINSKO

Weißensee

Faaker See

Ossiacher See

1. den: pr�íjezd do Villachu

2. den:  Villach – objezd Millstätter See –  
Millstatt / Seeboden (cca 30 km)

3. den:  Millstatt / Seeboden – Weißensee –  
Hermagor / Pressegger See  
(cca 30 km)

4. den:  Hermagor / Pressegger See –  
Gailtal – Faaker See – Villach  
(cca 60 km)

5. den:  Villach – objezd Ossiacher See – 
Villach (cca 45 km)

6. den: odjezd

1. den: pr�íjezd do Villachu

2. den:  Villach – Faaker See – Rosegg /  
Mühlbach (cca 35 – 40 km)

3. den:  Rosegg / Mühlbach – Klopeiner See  
(cca 55 – 65 km)

4. den:  Klopeiner See – Klagenfurt – Velden  
po severním br�ehu Wörthersee  
(cca 45 km) nebo alternativne�  
Keutschacher Seental (cca 50 km)

5. den:  Velden – Ossiacher See – Villach  
(cca 50 km)

6. den: odjezd

KORUTANSK! JEZERNÍ OKRUH

V#chodní okruh
KORUTANSK! JEZERNÍ OKRUH

Západní okruh

Informace a rezervace na  
www.alps2adria.info

Jako o%ciální informační a rezervační centrum Korutanského jezerního okruhu máme rovně# mo#nost 
připravit alternativní návrhy tras nebo skupinov" program. Prostřednictvím na!í sítě partnerů  
a poskytovatelů slu#eb a díky sídlu %rmy přímo ve středu Korutanského jezerního okruhu nabízíme 
mo#nost sestavit cyklotrasy přímo na míru.

•  pr�evoz zavazadel z ubytování do  
ubytování

•  pu�jc�ovna kol (kvalitní trekingová kola nebo  
e-biky vc�etne� cestovního vybavení)

REZERVACE A DOTAZY:  +43 677 62642760 | www.alps2adria.info

• prodloužení pobytu u korutanských jezer
•  tematické balíc�ky pro jednotlivce a skupiny  

(degustace, kultura, pe�ší túry apod.)
• transfery

NA$E SLU&BY (lze objednat samostatne� nebo v kombinaci):

KORUTANSK! JEZERNÍ OKRUH: 
CYKLOV!LET NA MÍRU
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IMPRESUM

Nakladatel, vlastník médií, vydavatel: Alps 2 Adria / FUNATravel GmbH, www.alps2adria.info | Koncept, gra$ka, design: Agentur Weitblick, www.agentur-weitblick.at |  
Fotogra$e na titulní straně: Kärnten Werbung (Gert Perauer) | Tisk: Flyeralarm | Ve%keré informace / ceny bez záruky. V%echna práva a změny vyhrazeny.  
S v#hradou omylů, překlepů a tiskov#ch chyb. Stav: 03 / 2022

REZERVAČNÍ CENTRUM  
KORUTANSK' JEZERNÍ OKRUH

Alps 2 Adria / FUNATravel GmbH
+43 677 62642760   |   seenschleife@alps2adria.info

www.alps2adria.info


