
 

                                                                                           

PROGRAM POVEZANIH IZLETOV ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN 

  
Koroško vodno bogastvo pod Karavankami 

 
Pod severnimi pobočji Karavank se vije reka Drava s pritoki, ki povezujejo številna jezera na avstrijskem 
Koroškem. V njihovi bližini je tudi mesto Borovlje (Ferlach), ki je od leta 2010 tudi na seznamu nesnovne 
kulturne dediščine UNESCO, na katerem boste našli slovenska ledinska imena in puškarsko obrt v Borovljah. 
Med obiskovalci je to najbolj južno avstrijsko mesto s širšo okolico priljubljeno zaradi neokrnjene narave in 
pristnih doživetij za ljubitelje športnih aktivnosti ter kulturnih in naravnih znamenitosti. 
 
V projektu Alpe Adria Karavanke so avstrijski partnerji Carnica-Region Rosental, Marktgemeide St. Jakob, 
Marktgemeinde Arnoldstein, Region Villach Tourismus in Umweltbüro posebno pozornost namenili nadgradnji 
doživetij nižje ležečih pohodnih in sprehajalnih poti. Te so odlična priložnost za spoznavanje naravne in kul-
turne dediščine regije na severni strani Karavank na aktiven način. Nezahtevnost poti privablja družine z otroki 
in starejše tako iz Slovenije in Avstrije, vse pogostejši pa so tudi obiskovalci iz drugih evropskih držav.  
 
V Borovljah, ki ležijo le dobre pol ure vožnje od Tržiča, spodbujajo aktivni in zeleni turizem že vrsto let. Zelena 
pokrajina, ki se razteza od vznožja Karavank do koroških jezer, je idealna za prve pohodniške korake najmlajših. 
Tematske poti, ki jih ponujajo na celotnem območju avstrijske Koroške, so narejene tako, da najmlajši ohra-
njajo motivacijo in se sproti učijo novih znanj o naravi, pokrajini, živalskem in rastlinskem svetu ter kulturni 
dediščini krajev pod Karavankami. Poleg tega so odlična priložnost za druženje celotne družine in popestritev 
hoje v naravi. 
 
Pravljični travnik z modrim očesom v naravnem rezervatu v dolini Poden (Bodental), bobrovi gradovi na spre-
hajalni poti ob potoku Au in reki Dravi ter poti ob Dravi vas pričakujejo, da jih to poletje obiščete in doživite 
pravljičnost narave severne strani Karavank. 
 
Družinski pohod Pravljični travnik v naravnem rezervatu v dolini Poden (Bodental) 
Izhodišče: Schigebiet (družinska kmetija Sereinig) 
Višinska razlika: 260 m 
Zahtevnost: enostavna pohodna pot 
 
Sprehajalna pot “Dravska nižina” 
Izhodišče: Mühlbach (Gostišče Thomashof) 
Višinska razlika: 24 m 
Zahtevnost: enostavna pohodna pot 
 
Sprehajalna pot Au in Drava 
Izhodišče: Kamp Rosental Roz 
Višinska razlika: 17 m 
Zahtevnost: enostavna pohodna pot 


