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IMPRESUM
Izdajatelj, lastnik medija in založnik: Kärnten Werbung GmbH, Völkermarkter Ring 21–23, 9020 Klagenfurt, Austria, tel.: +43 463 
3000, faks: +43 463 3000-50, e-pošta: info@kaernten.at, www.kaernten.at. Koncept in oblikovanje: Werbegrafikbüro Claudia 
Zarfl; Slikovni material: Naslovna slika: Gert Steithaler; nadaljnje slike Franz Gerdl, Michael Stabentheiner, arhiv Kärnten Werbung 
in turističnih združenj/regij. Tisk: Samson Druck GmbH. Ta promocijski material je v celoti in po delih zaščiteno avtorsko delo. 
Uporaba in/ali obdelava pričujočega promocijskega materiala v celoti in/ali njegovih posameznih delov na enega, več ali vse 
načine, ki jih avtor predvideva skladno z zakonom o avtorskih pravicah (oz. lastnik avtorske pravice), brez dovoljenja avtorja/-ice 
oz. lastnika/-ce pravice ni dovoljena. Za vsa morebitna vprašanja se prosimo obrnite na info@kaernten.at. Kärnten Werbung ne 
prevzema odgovornosti za morebitne napake. Vse cene so brez garancije. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vsi podatki 
veljajo na stanje za september 2017.

Urlaubsinformation Kärnten
Tel.: +43 463 3000
E-pošta: info@kaernten.at
www.koroska.info
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Kontakt:  
Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 5, 9020 Celovec/
Klagenfurt, tel.: +43 463 287463-0, e-pošta: info@visitklagenfurt.at,
visitklagenfurt.at, facebook.com/visitklagenfurt

Najbolj znana avstrijska pripovedovalka pravljic – Folke Tegetthoff –  
je za božični sejem pred Mestno hišo v Celovcu prvič napisala zgodbe, 
ki pripovedujejo o prodajalcih, pečenicah in dišečem kadilu. Prebrati si 
jih je mogoče v izbranih kočah in v digitalni obliki na aplikaciji ‚City Guide 
Klagenfurt‘. Poleg tega trimetrske velikanske knjige čakajo, da jih obiskovalci 
popišejo, se fotografirajo z njimi ali vzamejo s seboj koledarsko zgodbo. 
Umetniško oblikovane kratke zgodbe med pohajkovanjem in nakupovanjem 
vabijo, da vstopite v 20 trgovin in zberete božične razglednice. V udobnih 
gostinskih kočah se lahko gostje zatem pogrejejo s toplimi napitki  
in koroškimi jedmi. Trgovci ponujajo pestro izbiro božičnih okraskov,  
ročno izrezljanih figuric, zimskih oblačil, krzna, kramarije ter sladkarij  
in božičnega peciva.

Odpiralni čas: 18. 11.–24. 12. 2017 vsak dan od 9. do 20. ure,  
gostinska ponudba do 23. ure, Silvestrski sejem: 27.–31. 12. 2017
 

Pravljični Celovec/Klagenfurt

‚Stari božič‘ na trgu Domplatz
Spomini iz otroštva bodo ponovno 
oživeli ob vonju pečenih jabolk 
med slamnatimi zvezdami in ročno 
pihanimi steklenimi božičnimi 
kroglami. Kar bo mogoče slišati, 
vonjati in okusiti tu, nosi čar  
‚starega božiča‘, ki se že vrsto 
generacij prenaša iz roda v rod.
Ob nedeljah bosta letos ob  
11.30 potekali maši v nemškem 
in italijanskem jeziku s posebnim 
čezmejnim glasbenim programom.

Odpiralni čas: 30. 11.–17. 12., 
od četrtka do nedelje,  
od 11. do 18.30 ure 

Termini:

Odprtje
Božični sejem Celovec/Klagenfurt
18. 11. 2017, ob 17. uri

Največja  
povorka parkeljnov v Avstriji
25. 11. 2017, ob 19. uri

Miklavževanje na 
Novem trgu/Neuer Platz 
6. 12. 2017, ob 17. uri

Spokojni advent: Koroški zbori na 
dvorišču Deželnega dvorca
8., 15. in 22. 12. 2017, ob 18. uri

2. Kmečko silvestrovanje  
na Novem trgu/Neuer Platz
30. 12. 2017, od 19.30
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Kontakt:  
Villacher Altstadtmärkte GmbH, 9500 Villach, Lederergasse 12 
Tel.: +43 4242 46600, e-pošta: weihnachtsmarkt@villach.at 
www.villacheradvent.at

Beljak/Villach je v adventnem času mesto v lučkah – 
polno čarobnosti, družabnosti in presenečenj! 

Ob pogledu na presunljivo svetlobo lučk, ki prihaja iz nešteto lampijončkov, 
zažarijo otroške oči. Romantično vzdušje okrašenih trgov in uličic kot magnet 
privablja obiskovalce v staro mestno jedro Beljaka. Zaradi številnih veselih 
in prešernih prireditev pa je adventni čas tu povsem edinstven. 

Advent v beljaškem starem mestnem jedru, mestu lučk, povsem 
izstopa v prostoru Alpe-Jadran in predstavlja sijočo, dišečo in zvenečo 
mešanico vseh sestavin, potrebnih za uspešen predbožični čas. 

Tu najdete vse, kar ustvarja božično vzdušje, od tradicionalnega adventnega 
sejma do adventa v kočah in umetniškega adventa, ki obiskovalcem ponuja 

Advent v Beljaku/Villach – mesto v lučkah!

številne možnosti za občudovanje, 
pohajkovanje, nakupovanje in 
uživanje – torej obisk, ki se izplača!

Beljak, mesto lučk!

Advent v Beljaku/Villach
17. 11.–24. 12. 2017 
Ned.–čet: od 10. do 19. ure
Pet.–sob.: od 10. do 20. ure
Pet.–sob.: gostinska ponudba  
od 10. do 23. ure

Termini:

Petek, 17. 11. 2017, od 18.30:
Odprtje Beljaškega adventnega  
sejma na trgu Ratshausplatz

Petek, 1. 12. 2017, od 18.30:
Povorka peht v središču mesta

Sobota, 9. 12. 2017, od 18.30:
Petje Alpe-Adria v središču mesta

Nedelja, 17. 12. 2017, od 17. ure:
Kmečki advent v središču mesta

Nedelja, 31. 12. 2017,  
od 11. do 15. ure:
Silvestrski program za mlade in 
stare po vsem starem mestnem 
jedru, ognjemet na Dravskem  
mostu ob 24. uri
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Božično romantiko z regionalnimi izdelki umetnostne obrti, kot so  
venčki, sveče, okraski za božično drevo ali jaslice, je na Adventu v termah  
Bad Kleinkirchheima mogoče začutiti ob vsakem adventnem koncu tedna. 

Po vožnji s sanmi na konjsko vprego skozi zasnežene gorske vasice ali  
drsalni turi v zdraviliškem parku lahko gostje uživajo v kulinaričnih dobrotah 
regije na kmečki tržnici.

Na adventnem sejmu ponujajo tradicionalne izdelke umetnostne obrti  
ter doma narejene delikatese. Na otroškem adventu si bodo najmlajši ob 
čakanju na Božička lahko krajšali čas z Božičkovo pošto, božično tiskarno  
in drugimi zabavnimi presenečenji.

Bad Kleinkirchheim v adventnem času

Kontakt:  
Tourismus-Information, Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH 
Dorfstraße 30, 9546 Bad Kleinkirchheim, tel.: +43 4240 8212 
e-pošta: info@badkleinkirchheim.at, www.badkleinkirchheim.com 

Za sprostitev je na voljo dvoje 
termalnih toplic. Gorski wellness 
tempelj term Römerbad v  
Bad Kleinkirchheimu razvaja  
zimske športnike z zdravilno vodo  
in 13 savnami v treh nadstropjih. 

Na novo odprte termalne toplice  
St. Kathrein pa od letošnjega  
poletja naprej ponujajo največjo 
plavalno površino na Avstrijskem 
Koroškem. Medtem ko se starši 
sproščajo v borovem predelu, 
86 metrov dolga drča omogoča 
brezmejno zabavo za najmlajše.

Termini:

Odprtje Adventa v alpskih termah:
2. 12. 2017, od 16. ure

Advent v alpskih termah bo odprt 
vsak adventni konec tedna, ob 
petkih in sobotah, od 16. do 20. ure. 

Začetek v zimi svetovnega pokala:
7. 12. 2017 se odprejo žičnice v 
vasi St. Oswald, Zabava s parkeljni 
in svetovnim pokalom s Franzem 
Klammerjem pa bo ogrela vzdušje 
v pripravah na tekme svetovnega 
pokala v ženskem alpskem smučanju.

Smučanje in sprostitev  
v adventnem času za dame:
14.–17. 12. 2017
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Kontakt:  
Aussichtsturm Pyramidenkogel, Linden 62, 9074 Keutschach am See
Tel.: +43 4273 2443, e-pošta: office@pyramidenkogel.info
www.pyramidenkogel.info

Advent ob stolpu Pyramidenkogel  
v dolini Hodiških jezer/Keutschacher Seen
Že od daleč opazen prepoznavni znak regije Vrbsko jezero, 100 m visok  
stolp Pyramidenkogel, na poseben način razsvetljuje adventno nebo.  
Na nadmorski višini 920 m obiskovalce pričakuje edinstveni razgled na 
koroško zimsko jezersko pokrajino. Do razgledne ploščadi se je mogoče 
povsem udobno povzpeti s panoramskim dvigalom ali bolj športno po 
stopnicah. Ob vznožju razglednega stolpa goste pričakuje prešeren  
adventni sejem z nenavadnimi obrtniki in posebnimi glasbenimi skupinami. 
Vsako soboto in nedeljo je za otroke na sporedu poseben program!

Pravljična hišica ob stolpu Pyramidenkogel
V hiši, oblikovani posebej za otroke, jih čaka veliko odkritij. V enem kotu je 

Pyramidenkogel

angelček, v drugem snežak.  
Tu lahko otroci poslušajo stare in 
nove božične zgodbe. V hlevu so  
na ogled lame in koze, ki jih je 
mogoče tudi božati. 

Nebeška glasba
Poleg tradicionalne božične  
glasbe bodo na odru predstavljene 
nove interpretacije pesmi.  
Blues, soul, džez in gospel se tu 
predstavljajo z roko v roki z  
domačimi zbori in skupinami!

Adventni sejem nad oblaki
Majhen, a izbran adventni sejem 
ob stolpu Pyramidenkogel ponuja 
kakovostno paleto izdelkov.

Termini:

24. 11.–23. 12. 2017
vsako soboto in nedeljo 
od 11. do 19. ure, vsak petek
od 14. do 19. ure

Izbor razstavljavcev:
Erika Damian-Smolak: Pridelki  
kmetije Tarangela: Sladice, miške, 
medenjaki, pek Sebastian Sommer: 
raznovrstni pekovski izdelki, Janes 
Oberst: leseni izdelki in košare,
Michael Allesch: izdelki iz medu,  
Igor Ogris: marmelade, suho  
sadje, kuhano vino –
in še veliko več!
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Vsako leto znova se v adventnem času utripajoča metropola ob Vrbskem 
jezeru prelevi v romantično angelsko mesto. Vrbski zaliv razsvetljuje  
plavajoči adventni venec, simbol Adventa v Vrbi.

Pravzaprav ves kraj služi za ozadje. Živopisen šopek tradicionalnih  
adventnih hišic in izdelkov umetnostne obrti, okusne vonjave smrečja, 
čebeljega voska in kuhanega mošta ter božični napevi domačih zborov  
se tu zlijejo v nezamenljivo simfonijo predbožičnega časa. 

Najmlajše obiskovalce adventnega sejma še posebej privlačijo Angelski  
poštni urad, Angelska pekarnica in Angelska ustvarjalnica. Tam pridni  
angelčki pomagajo pri pomembnih božičnih pripravah in se veselijo vsake 
otroške pomoči. Soba je napolnjena z veselim otroškim smehom in vonjem 

Advent v Vrbi/Velden

Kontakt:  
Veldener Tourismusgesellschaft, Villacher Straße 19, 9220 Vrba/Velden
ob Vrbskem jezeru, tel.: +43 4274 2103, e-pošta: info@velden.at, 
facebook: www.facebook.com/veldeneradvent, www.veldener-advent.at

po sveže pečenih medenjakih in 
pravem čebeljem vosku. Številni  
beli baloni izginejo v temno nočno 
nebo, ob tem pa jih spremljajo 
pogledi otrok, ki upajo, da bodo 
njihove skrivne božične želje v  
pismih Božičku kmalu izpolnjene. 

Vzeti si čas, se ustaviti in razmisliti  
o pravem pomenu božičnega  
časa – to je bistvo Adventa v Vrbi. 
Tudi ob vožnji na krovu ladjice  
‚Santa Lucia‘, vožnji s kočijo ali z 
vlakcem po pravljično osvetljeni  
Vrbi ali na hrbtu prijaznih ponijev  
v zdraviliškem parku Kurpark.

Termini:

Advent v Vrbi/Velden: 
24. 11.–23. 12. 2017,
vsak petek, od 15. do 20. ure,
vsako soboto, nedeljo 
in 8. 12., od 11. do 20. ure

Angelski poštni urad/ 
Angelska pekarnica: 
vsak petek, od 15. do 19. ure,
vsako soboto, nedeljo 
in 8. 12., od 13. do 19. ure

Angelska pekarnica:  
vsako soboto, nedeljo 
in 8. 12., od 14. do 18. ure

Potopite se v spokojni adventni svet na Avstrijskem Koroškem. Številni prešerni božični sejmi vabijo k obisku s čudovitimi adventnimi koncerti,  
pristnimi izdelki umetnostne obrti in oživljenimi božičnimi običaji. Pustite se očarati, odkrijte adventni čas na Avstrijskem Koroškem in si privoščite  
nekaj predbožičnih dopustniških dni. V gorah, ob jezerih, v mestih in dolinah – na vsakem sejmu vas čakajo prav posebni zakladi.  

Najlepše ponudbe in namigi za vaše potovanje: advent.koroska.info    

Dopust v adventnem času: najlepši način za veselo pričakovanje 
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Pristna jezerska vasica ‚Seedorf‘ na promenadi pred hotelom Parkhotel 
ni le privlačna in tematsko obarvana prireditvena paša za oči, temveč tudi 
osrednje prizorišče koroških adventnih koncertov. 
‚Spokojni advent‘ na promenadi bo tudi letos dopolnil lesketajoči se  
‚Kristalni advent‘ na trgu Monte Carlo Platz in na božično okrašeni glavni  
cesti Hauptstraße s številnimi lokali.
 
Noben adventni dan ne bo podoben drugemu – predbožični program  
za goste namreč tu oblikujejo mnoge ljudske skupine, društva in pobude – 
vse značilno in izvirno koroško.
 
Na Spokojnem adventu ob jezeru so najbolj izpostavljeni izdelki pristne ročne 
obrti in tradicije. Od povorke mask in peht ter sv. Miklavža za otroke do 
tradicionalnih adventnih napevov koroških zborov, ki bodo nastopali  

Spokojni advent v Porečah/Pörtschach

Kontakt:  
Tourismusverband Pörtschach, Werzerpromenade 1, 9210 Poreče/
Pörtschach, tel.: +43 4272 2354, e-pošta: info@poertschach.at
www.stilleradvent.at

ves čas adventnega sejma.  
Tega edinstvenega božičnega  
vzdušja  neposredno ob Vrbskem 
jezeru tako zagotovo ne bo skalil 
glasni napev ‚Jingle bells‘.
 
Čutno doživetje adventa bosta še 
okrepila taborni ogenj in osvetljena 
pot ob jezeru vzdolž promenade. 
Novo ‚morje zvezd‘ tik ob Vrbskem 
jezeru bo tako neposredno  
povezano z jezersko potjo 
Spokojnega adventa ob promenadi 
s Kristalnim adventom na trgu 
Monte Carlo Platz in glavno cesto 
Hauptstraße.

Termini:
Spokojni advent: 
24. 11.–23. 12. 2017, vsak petek, od 
15. do 19. ure, vsako soboto, nedeljo 
in 8. 12., od 13. do 19. ure
Petek, 24. 11. 2017, od 18. ure:
Povorka parkeljnov
Sobota, 25. 11. 2017, od 16.30: 
Odprtje ‚Spokojnega adventa  
ob jezeru‘
vsak petek, od 17. ure: 
Čarovniški in ognjeni  
šov program za vso družino
Petek in sobota, od 16.30: Adventne 
pesmi – nastopi različnih zborov
Sobota/nedelja, od 14. do 16. ure: 
Božičkova ladja z Božičkovo 
pošto v stekleničkah
Od 16. do 19. ure: Adventna vožnja 
po morju lučk z Božičkovo ladjo
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Kontakt:  
Tourismusregion Katschberg, Katschberghöhe 30, 9863 Katschberg
Tel.: +43 4734 630, e-pošta: urlaub@katschberg.at
www.katschberger-adventweg.at

Adventno doživetje posebne vrste je pribl. šest kilometrov dolga krožna  
pot v družinski regiji Katschberg na nadmorski višini 1.700 metrov z  
ljubko okrašenimi postajami v obnovljenem seniku. Vsaka postaja je 
posvečena drugi božični tematiki. Na prijetnem zimskem sprehodu  
vzdolž krožne poti obiskovalci uživajo v spokojnih predbožičnih trenutkih. 
Namesto obveznih prodajnih stojnic so ob prijetno oblikovani adventni  
poti tematski svetovi in zgodbe o božiču v gorah. 

Na Adventni poti na Katschbergu obiskovalce pričakujejo številni tematski 
seniki. Tu si lahko ogledajo izdelavo medvedkov za otroke, ‚kočo razmišljanja‘, 
dve obrtniški koči, Božičkovo delavnico in še mnogo več – Adventna pot na 
Katschbergu velike in male obiskovalce zaziba v zamišljenost adventnega 
časa. Izhodišče adventne poti je dosegljivo izključno peš (pribl. 45 hoje) ali s 
konjsko vprego. Poseben vrhunec je vsakodnevni spremenljivi program. Tako 

Adventna pot na Katschbergu

lahko adventno pot obiščete  
večkrat in si vsakič ustvarite 
nepozabne spomine v počitniški  
regiji Katschberg.

Na adventni poti vsak obiskovalec 
prejme svojo lanterno. Z njimi  
si – poleg latern, ki svetijo ob  
poti – razsvetljujejo pot in pričarajo 
romantično vzdušje. Za prijetno 
telesno temperaturo kljub  
hladnemu zunanjemu vremenu 
poskrbijo brezplačne čajne 
postojanke vzdolž poti. 

Termini:

29. 11.–25. 12. 2017:

Vsako sredo, petek, 
soboto in nedeljo,
od 14. ure–20.30,
z izjemo 24. 12. 2017

Adventni običaji 
na jugu Avstrije

ADVENTNI ČAS



Adventni čar ob Vrbskem jezeru/Wörthersee
Ko 25. novembra adventni sejmi okoli Vrbskega jezera odprejo hišice s 
punčem, se ponovno prične najbolj čarobni čas spokojne glasbe, kulinarike 
in izdelkov umetnostne obrti. Jezero se letos prvič predstavlja s petimi 
privlačnimi destinacijami: Vrba/Velden, Poreče/Pörtschach, Celovec/
Klagenfurt, Otok/Maria Wörth in stolp Pyramidenkogel.
 
Vrba/Velden se v adventnem času spremeni v angelsko mestece.  
Nesporni vrhunci Adventa v Vrbi so Angelski poštni urad, Angelska  
pekarnica in plavajoči venec z 80.000 lučkami. Z ladjicami po Vrbskem  
jezeru ali z železniško povezavo ÖBB je mogoče hitro prispeti v jezersko 
vasico ‚Seedorf‘ na jezerski promenadi v Porečah/Pörtschach. Koroški  
običaji, odprta ognjišča, adventna osvetljena pot in pohodi z baklami 
ustvarjajo posebno spokojno vzdušje.
 
Medtem ko se v romarskem kraju Otok/Maria Wörth predbožični čas s 
cerkvenimi zvoki predstavi v skoraj 900 let stari zimski cerkvi, nad celotno 

regijo kraljuje daleč naokoli vidni simbol regije, stolp Pyramidenkogel.  
Na nadmorski višini 920 m stoji s skoraj 100 m višine najvišji leseni razgledni 
stolp na svetu. Ta ponoči razsvetljuje adventno nebo in čez dan obiskovalcem 
ponuja fantastičen razgled na zimsko jezersko pokrajino Avstrijske Koroške. 
Ob vznožju razglednega stolpa obiskovalce pričakuje vesel adventni sejem  
z regionalnimi obrtniki in glasbenimi skupinami.
 
Tudi Celovec ob Vrbskem jezeru kot najjužnejše glavno deželno mesto 
Avstrije praznuje adventni in božični čas med čudovitim renesančnim 
mestnim središčem ter pozimi nežnim in mirnim Vrbskim jezerom.

Kontakt: Wörthersee Tourismus, Villacher Straße 19, 9220 Vrba/Velden
Tel.: +43 4274 38288, e-pošta: info@woerthersee.com 
www.woerthersee-advent.at

Advent v alpskih termah v Bad Kleinkirchheimu
Edinstvena kombinacija s snegom pokritih položnih gora Nockberge,  
vročih termalnih vrelcev in romantične jezerske pokrajine obljublja sončne 
trenutke od zgodnjega jutra do poznega večera. 

Smučišče Bad Kleinkirchheim leži na nadmorski višini med 1.100 in  
2.055 metrov. 24 žičniških naprav povezuje več kot 103 kilometre prog  
in ponuja prostor za snežne užitke vsem smučarjem in deskarjem. Raznoliko 
smučišče ima nekaj za vsakega družinskega člana: na zgodnjem jutranjem 
smučanju z olimpijskim zmagovalcem Franzem Klammerjem bodo vse 
zgodnje ptice doživele gorski svet Nockberge z najlepše plati, saj bodo  
prve zavoje naredile ob prvih sončnih žarkih. Zatem sledi skupno sproščanje 
bodisi v družinskih termah St. Kathrein ali wellness templju Römerbad.

Kdor želi dan preživeti povsem udobno, se lahko odpravi odkrivat idilično 
pokrajino med Bad Kleinkirchheimom in krajem Feld am See vzdolž 60 
kilometrov dolge zimske pohodniške poti, ki se tu vije skozi Južne Alpe,  

se poda na tek na smučeh ali drsanje po zamrznjenem jezeru Brennsee. 
Užitke lahko gostje med drugim najdejo tudi na krpljarskem pohodu čez 
gorovje Nockberge ali na naravnem sankališču v krajih Bad Kleinkirchheim,  
St. Oswald in Feld am See. Zatem lahko zavijejo v eno od 23 udobnih  
koč na smučišču ter uživajo v okusnih koroških poslasticah.

Zimski vrhunci na Avstrijskem Koroškem
Na tekmovanju za Svetovni pokal AUDI FIS SKI 13. in 14. januarja 2018  
bo namesto spokojnosti v ospredju živčna napetost. Na tekmah za svetovni 
pokal v ženskem alpskem smučanju se bodo v Bad Kleinkirchheimu  
pomerile najboljše smučarke na svetu.

Kontakt: Tourismus-Information, Bad Kleinkirchheim Region Marketing 
GmbH, Dorfstraße 30, 9546 Bad Kleinkirchheim, tel.: +43 4240 8212 
E-pošta: info@badkleinkirchheim.at, www.badkleinkirchheim.com 

Smučarski dopust na jugu Avstrije
24 smučišč: s snegom zagotovljene široke proge – zimski dopust, poln doživetij!

Vse informacije: www.koroska.info

Advent med gorami in jezeri 

Avstrijska Koroška – najjužnejši del Avstrije na tromeji z Italijo in Slovenijo – pozimi ni vredna obiska le zaradi mnogih smučišč.  
V predbožičnem času navdušuje tudi s številnimi adventnimi sejmi, ki se med seboj zelo razlikujejo: advent na gori, na obali jezera, v mestih. Vsak sejem ima svoj značaj. 

Informacije: advent.koroska.info

Celovec: božična prestolnica ob Vrbskem jezeru/Wörthersee
Najjužnejše glavno deželno mesto Avstrije adventni in božični čas praznuje 
med svojim čudovitim renesančnim mestnim središčem ter pozimi nežnim  
in mirnim Vrbskim jezerom. Pridih adventnega časa pričarajo različni trgi  
in lokacije: živopisen božični sejem na Novem trgu/Neuer Platz z več kot  
40 razstavljavci in gostinskimi ponudniki predstavlja največji adventni sejem 
Avstrijske Koroške, manjši, poseben božični sejem na trgu Domplatz je 
posvečen tematiki ‚starega božiča‘, ‚Spokojni advent‘ vsak petek vabi na 
dvorišče Deželnega dvorca h glasbenim poslasticam, družine pa se lahko 
letos razveselijo posebnih ponudb v Minimundusu oz. prvič adventnega 
cirkusa ob sobotah in nedeljah pri Lidu v vzhodnem zalivu Vrbskega jezera.

‚Spokojni advent‘ na dvorišču Deželnega dvorca
Arkade ene najstarejših zgradb v mestu, Deželnega dvorca na mestu 
nekdanjega starega gradu, ponujajo okolje za ‚Spokojni advent‘. Nobeni  
drugi zvezni deželi Avstrije ni uspelo ustvariti tako posebnega razpoloženja  

v božičnem času kot Avstrijski Koroški s pesmimi, ki jih pojejo odlični zbori.
Termini: 8., 15. in 22. 12., ob 18. uri 

Adventni cirkus ob Vrbskem jezeru/Wörthersee
Letos bo Adventni cirkus premierno potekal v slikovitem vzhodnem  
zalivu Vrbskega jezera, neposredno ob pristanu za ladjice. Artisti, akrobati, 
žonglerji, plesalci na vrvi in akrobati v zraku bodo kot božični škrati in troli 
poskrbeli za božično popestritev. Artistični božični šov bo trajal eno uro. 
Zatem bo adventna ladjica goste popeljala do adventnih sejmov v  
Porečah, Vrbi in Otoku/Maria Wörth.
Termini: 2. in 3., 9. ter 10. in 16. ter 17. 12., ob 14. in 16. uri

Kontakt: Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 5
9020 Celovec, tel.: +43 463 287463-0, e-pošta: info@visitklagenfurt.at
visitklagenfurt.at, facebook.com/visitklagenfurt

Smučarski užitek in termalna zabava v okolici Beljaka/Villach
Smučanje z zagotovljenim snegom, zimski pohodi v Naravnem  
parku Dobrač/Dobratsch in najsodobnejši termalni svet v Avstriji:  
odkrijte številne dopustniške možnosti okoli beljaških adventnih sejmov!

Čista smučarska zabava je na voljo v Osojskih Alpah, na največjem  
smučišču osrednje Avstrijske Koroške, ki poleg 17 žičnic, 42 kilometrov 
najbolje pripravljenih prog, širokih spustov in ene najboljših smučarskih 
šol v deželi ponuja tudi ogromne količine snega. Zaradi najsodobnejše 
zasneževalne tehnike je tu mogoče smučati že od 1. decembra pa vse do 
začetka aprila. Udobnejša je smuka na družinskem smučišču Tromeja s 
progami za začetnike in rekreativce, pristnimi kočami in 8 kilometrov  
dolgo sankaško progo. Obe smučišči sta od središča Beljaka oddaljeni  
le pribl. 15 do 20 minut vožnje z avtomobilom!

Okoliške gore ponujajo pravi raj za turne smučarje, sankače in zimske 
pohodnike. Priljubljeni točki sta Naravni park Dobrač/Dobratsch in Alpska 

arena/Alpen Arena, kjer si lahko dajo smučarski tekači duška celo ob 
razsvetljavi. Za vse tiste, ki iščejo nekoliko bolj sproščeno vzdušje: koroške 
terme v kraju Warmbad-Villach so najsodobnejši termalni doživljajski svet  
v Avstriji za zabavo, fitnes in spa. Številne restavracije in nakupovalne 
možnosti so na voljo v središču Beljaka in v nakupovalnem središču Atrio.

Božično razpoloženje pa dopolnjujejo tudi številni adventni sejmi v središču 
Beljaka in njegovi okolici. Z drsališčem, tradicionalnim kočami, umetnostjo 
in kulinariko ‚Advent v Beljaku‘ (vsak dan, od od 17.11. do 24.12) mestno 
središče spremeni v pravo morje lučk! Novost je adventna ladjica na reki Dravi!

Nadaljnje prireditve in adventne sejme najdete na strani www.region-villach.at

Kontakt: Villacher Skiberge, Gerlitzen Alpe & Dreiländereck
Tel.: +43 4242 42000, e-pošta: office@region-villach.at 
www.region-villach.at

Družinski zimski dopust na sončnem jugu avstrijskih Alp
Čist višinski zrak, obilica sonca, zagotovljenost snega in veliko razvedrila za 
vso družino. Družinska regija Katschberg ima najboljšo lego za dopust na jugu 
glavnega alpskega grebena na meji med Avstrijsko Koroško in Salzburgom na 
nadmorski višini od 1.150 do 2.220 metrov. Medtem ko se starši predajajo 
smučarski zabavi na 70 kilometrih najbolje pripravljenih in stoodstotno 
zasneževanih prog, se otroci zabavajo v otroškem svetu Katschi’s.

Dopustniška regija Katschberg pozimi stavi na pregledne družinske proge. 
Široke proge so pretežno srednje težavnostne stopnje. Za dobre smučarje  
je pravi vrhunec proga Direttissima na gori Aineck, nekoliko manj izkušenim 
pa je na voljo 10 kilometrov lahkih prog. Pri 16 žičnicah prijazni pomočniki  
in nastavljivi tekoči trakovi otrokom pomagajo pri prvih vzponih. 

Zunaj prog lahko gostje odkrivajo vodene krpljarske izlete in 30 kilometrov 
zimskih pohodniških poti. Sankaški izleti, drsanje in vožnje s sanmi na konjsko 

Kontakt: Tourismusregion Katschberg, Katschberghöhe 30, 9863 Katschberg
Tel.: +43 4734 630, e-pošta: urlaub@katschberg.at
www.katschberg.at

Adventni vrhunci

od 17. 11. Odprtje adventnih sejmov na Avstrijskem Koroškem 

25. 11.  Največja povorka parkeljnov v Celovcu/Klagenfurt

1. 12.  Povorka peht v središču Beljaka/Villach

2./3./9./10./16/17. 12.  Adventna vožnja z ladjo po Vrbskem jezeru/Wörthersee od Celovca/Klagenfurt do  

 krajev Poreč/Pörtschach, Vrba/Velden in Otok/Maria Wörth – vedno ob 14. in 16. uri

2. 12. Odprtje Adventa v alpskih termah v Bad Kleinkirchheimu 

od 1. 12. Vsako sredo, petek, soboto, nedeljo – Adventna pot na Katschbergu

od 24. 11. Adventni čar ob Vrbskem jezeru – Poreče/Pörtschach, Vrba/Velden, 

 Pyramidenkogel, Otok/Maria Wörth

vprego so enako priljubljene tako pri starših kot otrocih. Poseben vrhunec 
predstavlja na novo odprta adventna pot, ki obiskovalce popelje v spokojno 
božično vzdušje. 

Kdor nastanitev rezervira na Katschberghöhe, biva neposredno ob progi.  
Na Katschbergu namreč velja načelo ‚Ski in – Ski out‘. Zjutraj po zajtrku si 
gostje smuči pripnejo neposredno pred vrati hotela, in že so na smučišču. 
Goste, ki se odločijo za hotel v kraju Rennweg, pa do smučarskega  
izhodišča popelje brezplačni smučarski avtobus.


