Aktivní léto
Nassfeld – Gailtalské Alpy

Koupání
Korutanská oblast svojí zeměpisnou polohou na sluneční straně Alp zaručuje kolem 2000
slunečných hodin ročně, a proto návštěvníkům této oblasti přijde vhod za teplých či horkých
dnů koupel v jednom z více jak tisíce průzračných alpských jezer.Můžete si vybrat mezi
jezerem Pressegger See, které nabízí příjemně teplou vodu v pitné kvalitě, teplota vody zde
dosahuje až 28 stupňů Celsia, nebo se můžete příjemně osvěžit v ledovcovém jezeře
Weissensee.
Presegger See
Jezero se skvělým zázemím pro rodiny s dětmi se nachází
východně od správního města Hermagor. Na ploše 6,5 km2 se
rozprostírá „Dětský park“, kde naleznete bezpečnou louku
pro lenošení u vody, houpačky, skluzavky, skákací hrady a
trampolíny, kolotoče, pískoviště, obří tobogán a další vodní
atrakce. Vaše děti se zde dostatečně vyřádí. Vstupné 19,- €
dítě do 4 let, do 3 let gratis. Dále je zde plážový volejbal,
stolní tenis, tenisové kurty, půjčovnu loděk a šlapadel, restauraci
s velkým výběrem jídel a nápojů, kabiny k převlékání. Na své si
přijdou i vyznavači plážového volejbalu, vodáci nebo rybáři.
Vstup na pláž „Hermagor“ celodenní - 4,- € dospělý, 2,- €
dítě 6-15 let, od 14 hod 3,- € dosp., 1,50 € dítě
Weissensee
Leží v nadmořské výšce 930 m a je tak nejvýše položeným z
velkých korutanských jezer. Z celkové délky 23 km pobřeží je
pouze třetina zastavěna, zatímco dvě třetiny mají přírodní
charakter. Kolem jezera nevede žádná cesta z jednoho konce
na druhý, pouze stezka pro pěší. Prohlédnout si okolí jezera
můžete i při okružní plavbě po jezeře. Nachází se zde Fitness
Park Weissensee, který nabízí: 12 běžeckých okruhů kolem
jezera, nordic walking na devíti trasách různé obtížnosti.
Nedaleko od jezera je jedno z nejpůvodnějších Alpských údolí
"Údolí sta mlýnů". V „údolí sta mlýnů“, jak je údolí Lesachtal
pro své vodní mlýny také nazýváno, se uprostřed horských
vrcholů nachází staré poutní místo Maria Luggau. Barokní poutní
kostel „Marie Sněžné“ byl v roce 1986 papežem Janem Pavlem
II. prohlášen za basiliku – ostatně jedinou basilikou v Korutanech.
Místní řeky a jezera lákají i k jiným vodním aktivitám, které zdejší oblast nabízí v hojné míře:
windsurfing, jízda na lodích, rafting, canyoning, výlety na kanadských kánoích.
Aqua Park Kötschach-Mauthen
Nabízí jak koupání pod širým nebem, tak i krytý bazén se
spoustou atrakcí jako jsou tobogány, divoká řeka, skluzavky. Ve
welness zóně si můžete dopřát saunu, solárium nebo osvěžující
masáž. Celodenní vstup cca 7,- € dosp., 4,- € dítě, vstup od
18.hod cca 4,90 € dosp., 2,80 € dítě, není zahrnuto vstup do
sauny. Otevřeno od 10 - 21 hod, pondělí zavřeno.

Přírodní koupaliště Waldbad Mauthen
Přírodní koupaliště s rozlohou 1700 m 2 leží stranou od hlučných cest uprostřed lesů a nabízí
oblázková pláž se širokém a pozvolným vstupem do vody, posezení na lavičkách a sedačkách z
přírodního kamene, možnost ležení na rozlehlé louce. Samozřejmostí je dětské hřiště a útulná
kavárna s restaurací s bohatou nabídkou. Otevřeno je denně (mimo deštivého počasí) od
května do září od 10 do 18 hodin.

