Oblast Lesachtalu byl zvolena Evropskou krajinou roku. Příroda je nedotčena, lidé
se vracejí zpět k přírodě, žádný spěch a rámus. Lesachtal -„nejzelenější údolí v
Evropě“ nabízí řadu tras pro horská kola. Trasy vedou jak v Linzerských Dolomitech
tak i v Karnských Alpách. Nabízí pohodové trasy podél řeky Gail ale také náročnější
trasy s velkým převýšením. Korutanská Naturarena otevírá nové dimenze
cykloturistiky. 150 km cyklotras a 800 km značených mountainbikeových tras
garantuje nezapomenutelnou dovolenou.
Tipy na trasy:
1. gailtalská cyklotrasa R3
Vede z Kotschach- Mauthenu do Villachu. Protíná celý
region korutanské Naturareny, celková délka trasy je 85
km, převýšení 206 m. Z Kotschach - Mauthenu do
Hermagoru vede stezka romantickými vesnicemi a
idylickou krajinou převážně po asfaltovém nebo
zpevněném povrchu, téměř až do Villachu. Podél řeky
Gail je mnoho informačních tabulí s kilometrovníky,
mapou
a
označením
zajímavých
míst.
Na
odpočívadlech najdete mapu krajiny s praktickými tipy.
2. cyklotrasa Drauradweg R1
Cyklotrasa Drauradweg R1, která vede z Innichu
(Itálie) přes Osttirol a Korutany až do Marburgu ve
slovinsku, má mezinárodní označení R1.
3. cyklotrasa mezi Toblachem a Lienzem
Nejkrásnější etapa vede z Toblachu (Italie) do Lienze.
Tato část Drávské cyklotrasy byla vybudována jako
první a je v současné době nejlépe zbudovanou trasou.
Je ideální pro rodinnou turistiku. Trasa mám mírný
sklon, je široká a téměř vždy vede mimo silnice. Je
dokonale značena a podél ní je mnoho míst k zastavení
a odpočinku. V pohodě se tak dá zvládnout i etapa
z Lienze do Oberdrauburgu.
Přehled cyklotras
na Lankenalm
do Frohntalu
k Wolayersee
na Oberraster Alm
z Obergailu do Durntalu
Maria Luggau
Porzehütte
trasa podél hranice „Grenzlandweg“
Via delle Malghe (grenzüberschreitend)

horní Lesachtal
Liesing-Pallas-Ladstatt-Klebas
kolem jezer Presseggersee a Weissensee

Cyklistika v Naturaréně Nassfeld
Najdete zde 800 kilometrů s 31 značenými cyklistickými trasami všech náročností
pro horská kola vedoucími nespoutanou přírodou pod alpskými vrcholy. Kdo chce, může
si vyzkoušet nejdelší Alpský sjezd v délce 16,2 km. Pro méně zdatné cyklisty je
vhodná Korutanská stezka „R3“ vede z Kötschach-Mauthen 90km do Villachu, podél
řeky Gail. Kolem stezky naleznete útulné odpočívadla a spoustu zajímavých míst
(vodopády, skalní útvary, atd.). Pro přepravu svého kola můžete využít speciální vlaky
"ÖBB-Cykovlak". Půjčovna a prodejna kol přímo u dolní stanice lanovky Millennium
Express

