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Vakantie en zij die snakken
naar avontuur
Aan de oever van de rivier Drau ligt een gezinsvriendelijke camping met
80 ruime staanplaatsen en uitstekende voorzieningen zoals:
- riante sanitairvoorzieningen (ook geschikt voor invaliden), een gemoedelijke
ontmoetingsruimte, een was- en verschoningsruimte voor baby’s, afsluitbare
ruimte om uw fiets te stallen, kinderspeelplaats, aanlegplaats voor opblaasboten,
tennisbaan en voetbalveld.
Het zwemparadijs, dat vlakbij is gelegen, is net zoals de tennisbaan gratis voor
onze campinggasten.
Op elke staanplaats kunt u de volgende voorzieningen verwachten:
elektriciteits- en een satelliet TV-aansluiting. Onze gasten kunnen zich
verheugen, dat bergwandelingen onder leiding van een berggids
en de fietstochten geheel kosteloos worden aangeboden.
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De poort naar het outdoor-park Oberdrautal
Uw vakantieparadijs aan de fietsroute langs de
rivier Drau (“Drauradweg”) R1
U wordt hartelijk welkom geheten door de Marktgemeente Sachsenburg met
haar plaatsen Freistritz, Lanzewitzen, Nigglai en Obergottesfeld.
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Schilderachtige idylle in de natuur midden in het hart van Oberkärnten
Temidden van het natuurlandschap van Oberkärnten´s bergen en meren, allen voor het merendeel beschermd landschap, ligt
de idyllische marktgemeente Sachsenburg. Hier heerst nog een sfeer van vroeger, de gemoedelijkheid van Karinthië met een zuidelijke
levensinstelling. Het mooie marktplein met fraaie architectonische details wijst op een belangrijke historische betekenis,
mede door de ruïne van de eens zo grote vesting.

Ontspannen op
krachten komen en een ruime
keuze aan sportieve activiteiten
Sachsenburg is het perfecte startpunt voor een zomervakantie

Spetterend plezier!

vol activiteiten in het outdoor-park Oberdrautal. Het plaatselijke
aanbod omvat zowel ontspanning als allerlei sportieve activiteiten

Hier komen zij die van spetteren houden tezamen. Het door zonne-energie

in familiesfeer: sportvelden, tennisbaan, het zwemparadijs ver-

verwarmde zwemparadijs garandeert veel plezier voor zowel groot als klein.

warmd door solartechniek, een curlingbaan, varen op de Drau met

Een zwembad met een onderwater massagebank, golfslagbad en brede water-

opblaasboten, vissen op forel in bergmeren, wandelweg naar de ruïne

glijbaan. Ook is er een poedelbad met glijbaan voor de allerkleinsten.

van de vesting, een natuurleerpad, enz. Op korte afstand vindt u
mogelijkheden tot hanggliding, parachutespringen, golfen, kletteren,

Voor hen die willen zonnen een grote ligweide met een speeltuin voor

bergklimmen en bergwandelen. Sachsenburg ligt tussen twee van

de kinderen. Tafeltennis en een balplaats completeren het geheel.

de mooiste bergmeren van Karinthië te weten de Millstätter See

Bij het buffet kunt u de inwendige mens verzorgen.

(20 min.) en de Weissensee (20 min.), bekend van de alternatieve
Elfstedentocht. Overigens in beide meren kan men baden.
De mooiste skigebieden van Karinthië kan men vanuit Sachsenburg moeiteloos bereiken. Voor hen die in kunst zijn geïnteresseerd onze tip: - de kerk in Gerlamoos met de beroemde
fresco’s van Thomas von Villach
- de kerk Sint Ruprecht in Obergottesfeld,
beroemd om haar vleugelaltaar.

Cultuur
en gastronomie
In Sachsenburg bloeit het traditionele verenigingsleven
en staat men op locale gebruiken met een volle activiteiten
agenda waardoor er een mix ontstaat tussen vertrouwde

Het paradijs voor
fietsliefhebbers langs de
oevers van de Drau
Markt Sachsenburg is door haar ligging een ideale pleisterplaats voor
hen die van fietsen door de natuur houden. Gelegen aan één van de
mooiste fietsroutes van Oostenrijk “Drauradweg” R1 kunt u naar Villach
of Lienz met aansluiting op het “Alpe-Adria” fietspaden netwerk. Of neem de
“Glocknerradweg” R8 die over fietspaden en door verkeersluwe zijdalen gaat.
Ook interessant is de “Maltatalradweg” R9 door het dal van de watervallen en wat

en moderne festiviteiten. Deze festiviteiten zorgen ervoor dat de
horeca steeds weer de gelegenheid heeft zowel de locale
bevolking als hun gasten te verwennen met specialiteiten uit
Karinthië.
In de gemoedelijke “Gasthöfen” en pensions wordt genieten
groot geschreven en dat geldt voor zowel een lichte maaltijd
voor de fietsers als voor een stevige “Kärntnerjause”
tot aan de natuurproducten (zo van de boer)
en de kwaliteitskeuken van de betere
horeca.

te denken van een fietstocht langs de oevers van de Millstättersee.
Getrainde mountainbikers verheugen zich keer op keer op de uitdagende trails
in de bergen van Oberkärnten. Geniet van de diner- en overnachtingaanbiedingen voor fietsers bij de horeca, gelegen aan het historische marktplein.

Ontdek vanuit
Sachsenburg de overweldigende
schoonheid van Karinthië !
Mogelijkheden voor een dagje uit met de familie: een dagje shoppen in Spittal an der Drau (15 min. met de auto),
ook bekend van de komediespelen in Schloss Porcia in juli en augustus, of naar het historische Lienz (45 min. met de auto), de hoofdstad van OostTirol, toegangspoort naar Zuid-Tirol, of naar Heiligenblut, aan de voet van de Grossglockner Hochalpenstrasse, of Malta dal met haar majestueuze
bergen en Kolnbreinsperre, of de Nockalmstrasse, een prachtige route over de toppen van het Nockgebergte met haar unieke biotoop, of het nationale park Hohe Tauern, het grootste nationale park van Midden Europa. Vanuit Sachsenburg kunt u leuke dagtochtjes naar Italië en Slovenië maken.

Geschiedenes
+++ In de Romeinse tijd al van strategische betekenis. +++ In de 12é eeuw werden er twee burchten gebouwd op de “Festungsberg”.
+++ Een oorkonde uit 1213 vermeld voor het eerst Sachsenburg. +++ Door de tijd heen is Sachsenburg een centrum
van machtsstrijd en conflicten geweest. +++ Na een vierjarig beleg wordt de vesting in 1813 door de Fransen verwoest.

