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Het fietspad langs de Drau , van Italië naar Oostenrijk 

Een 6- of 8- daagse fietsreis 
 

Code tour: ITAUS01C 

 
 

 

 

Het Drau-fietspad is ongetwijfeld één van de meest spectaculaire routes in Europa. Deze fietstocht 
van de Dolomieten naar de meren van Karinthië is ideaal voor gezinnen en wanneer het een eerste 
fietsvakantie is. Deze bijzondere tocht komt langs verschillende bergmeren waar je een 
verfrissende duik kunt nemen of gewoon lekker kunt relaxen op de meeroevers en genieten van 
de zon en de mooie uitzichten op de omliggende bergen. Het fietspad begint bij de bron van de 
rivier de Drava (Drau), net buiten Dobbiaco (Toblach) waar deze tocht begint. Dobbiaco is een 
bergdorp met een prachtig achtergrond van de Dolomieten bergtoppen. Het dorp wordt zowel in 
de zomer door liefhebbers van wandelen en fietsen als in de winter door skiërs bezocht. Hier vond 
de componist Mahler inspiratie tijdens zijn zomervakantie in 1908-1910: "Het is heerlijk om hier te 
zijn, het brengt je ziel en lichaam tot rust ..." De rivier de Drava begeleidt je op weg naar de grens 
van Italië / Oostenrijk fietsen en naar Lienz, de stad met twee kastelen: kasteel Bruck waarin zich 
het stadsmuseum bevindt en kasteel Tammerburg dat wordt gebruikt voor concerten. Van Lienz 
gaat de tocht naar Spittal en verder tot Villach. In de buurt van Villach vinden we twee 
natuurparadijzen, het diepblauwe Faakermeer met een eiland in het midden en het grotere 
Ossiachermeer. Vanuit Villach wordt een prachtige rondrit rond Ossiacher See gemaakt. De 
volgende dag fiets je weer verder langs een ander beroemd meer, de Wörther See, voordat het 
einddoel Klagenfurt, de hoofdstad van de regio Karinthië, bereikt wordt. Er is veel te zien en te 
genieten van de lokale lekkernijen in één van de restaurants op de Alter Platz, het bruisende hart 
van de stad.  
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Hoogtepunten van deze reis:  
 De bron waar de Drava ontspringt en het fietspad langs de rivier omringd door een 

landschap met bergen bedekt met groene bossen, kleine bergdorpjes en een nog 
onaangetaste natuur. 

 De Val Pusteria in het hart van de Dolomieten. 
 Het Gustav Mahler huis in het Faunapark in Dobbiaco 
 San Candido (Innichen) met zijn romaanse domkerk 
 De stad Lienz in Oostenrijk met het kasteel Bruck en de Romeinse opgravingen van 

Aguntum)  
 Het kasteel Porcia in Spittal am Drau  

 De prachtige meren in Karinthië: meer van Millstätter-, Ossiacher-, Faaker-  en Wörthersee. 
 

 

 
 
Periode: Startdag is iedere zaterdag en zondag van 07/05/2022 tot 25/09/2022 (laatst 
startdag)Met een boeking van min. 5 personen kan erop verzoek ook op een andere dag gestart 
worden.  
 
Niveau 2 Gemakkelijk tot gemiddelde zwaarte. Het eerste deel van de route is voornamelijk 
bergafwaarts en erg fascinerend wat betreft de plaatsen die men passeert en vooral hoe er gebruik 
wordt gemaakt van het fietspad, dat stroomafwaarts de Drava volgt, bijna zonder klimmetjes en 
grotendeels zonder verkeer. Het fietspad is geasfalteerd of is een gravelweg.  
De dagelijkse afstanden liggen tussen de 35 en 50 km.  
Totaal aantal kilometers van de 6 daagse reis 170 – 175 km van de 8 daagse reis 260 -265 km 
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Deelnemers: vanaf minimum 2 personen (alleenreizende op verzoek) 
 
Programma in het kort: 
6 daagse / 5 nachten reis 

Dag 1 aankomst in Dobbiaco (Toblach) of Villa bassa (Niederdorf) 
Dag 2 naar Lienz (50-55 km) 
Dag 3 naar Berg im Drautal (35 km) 
Dag 4 naar Spittal am Drau (45 km) 
Dag 5 naar Villach (40 km) 
Dag 6 Einde van de reis 
 
8 daagse / 7 nachten reis 

Dag 1 aankomst in Dobbiaco (Toblach) of Villa bassa (Niederdorf) 
Dag 2 naar Lienz (50-55 km) 
Dag 3 naar Berg im Drautal (35 km) 
Dag 4 naar Spittal am Drau (45 km) 
Dag 5 naar Villach (40 km) 
Dag 6 rondrit om het Ossiachermeer (45 km) 
Dag 7 naar Klagenfurt (45 km) 
Dag 8 Einde van de reis 
 
 
Het programma dag per dag 
Dag 1 Aankomst in de Alta Pusteria-Vallei: Dobbiaco (Toblach) of Villabassa (Niederdorf) 
Individuele aankomst in de Alta Pusteria vallei. Voor wie vroeg aankomt is het leuk om al naar 
het meer Toblachersee te gaan. Voor de heldhaftigen is er ook het Adventure Park in Dobbiaco 
gaan. (www.abenteuerpark.it) Een andere keuze kan het  Gustav Mahler wilde dierenpark zijn. 
Ontmoeting met de lokale agent, die de fietsen (indien gehuurd) en het reispakket overhandigd. 
 
Overnachting met ontbijt in Dobbiaco of Villabassa 
 
Dag 2 Van het Hochpustertal naar Lienz  

Van Dobbiaco (Toblach) volgt deroute het Drava-fietspad naar San Candido (Innichen) dat een 
mooie romaanse kerk heeft. Dan gaat het verder naar Sillian, een waar paradijs voor de sportieve 
vakantieganger.  Het laatste stuk van vandaag is heerlijk heuvelaf naar Lienz, gelegen aan de 
rivieren de Isel en Drava, met zijn kasteel 'Schloss Bruck, waar nu het museum van de schilder 
Aling Egger Lienz zich in bevindt en de Romeinse opgravingen van Aguntum. Met een 
gemiddelde van 2.000 zonne-uren is het de zonnigste regio van Oostenrijk. Er is een openbaar 
zwembad 
 
Kindervermaak langs de route: Wichtelpark in Sillian, Loacker 'World of Goodness' in Heinfels, 
Galitzenklamm, Petting zoo of de Alpine achtbaan Osttirodler  
 
Overnachting met ontbijt in Lienz 
Afstand: 50-55 km  

http://www.abenteuerpark.it/
https://www.suedtirolerland.it/en/highlights/animal-south-tyrol/gustav-mahler-game-reserve/
http://www.wichtel.at/
http://www.loacker.it/genusswelt/eng_647.html
http://www.galitzenklamm.info/
http://www.tyrol.com/things-to-do/attractions/all-attractions/a-osttirodler-alpine-coaster-and-lienz-schlossberg
http://www.osttirodler.at/
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Dag 3 Van Lienz/omgeving naar Berg im Drautal  
Na het onbijt weer op weg en je verlaat Lienz daar waar de Isel-rivier in de Drava (Drau) stroomt. 
Fietsend over het fietspad bereik je het Oostenrijkse romantische Oberdrauburg met interessante 
musea en een oude molen. Verder over wat eens een bekende Romeinse handelsroute was, kom je 
in het plaatsje Berg midden in het Drautal in Karinthië.  
 
Langs de route vertier voor de kinderen: Het Romeinse dorp en museum Aguntum, een openbaar 
buitenbad in Berg  
 
Tip: In het hotel Fereinpark Putz kan de Kärnten-Card verkregen worden (niet in de prijs 
inbegrepen). Deze kaart geeft kortingen of gratis entree in parken / activiteiten. Met deze kaart 
heeft u ook 50% korting op het openbaar transport in Karinthie  
 
Overnachting met ontbijt in Berg im Drautal 
Afstand: 35 km  
 

 
 
 

http://www.aguntum.info/
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Dag 4 Van Berg im Drautal naar Spittal a.d. Drau/omgeving  
Van Berg gaat de route door een idyllisch landschap met kleine bergdorpjes. Al snel wordt 
Greifenburg bereikt, waar een ‘high rope’ Kletterpark-parcours is. Vandaag is er de mogelijkheid 
om een extra ritje te maken naar het Millstättermeer om er te zwemmen of om zomaar een pauze 
in te lassen. Spittal is bekend vanwege zijn komediespelen die in het renaissance Kasteel Porcia 
gehouden worden. 
 
Overnachting met ontbijt in Spittal am Drau of in de omgeving 
Afstand:  45 km  
 

 
 
 
Dag 5  Van Spittal a.d. Drau/omgeving naar Villach  

De route van vandaag brengt je naar het romantische en geschiedenisrijke Villach, dat met 60.000 
inwoners de tweede stad van Karinthië is. Villach is niet alleen bekend vanwege zijn feestelijk en 
kleurige carnaval, maar ook vanwege de levendige markten die er gehouden worden. Het is een 
gezellige stad met een mediterraan tintje. Er zijn veel bezienswaardigheden, maar ook een tochtje 

http://www.kletterpark-greifenburg.at/
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naar het Ossiacher- en Faakermeer (zwemmogelijkheid) is zeker de moeite waard om de dag af te 
sluiten. 
 
Een bezoek waard zijn: het kasteel Landskron (nu een restaurant) of de nabijgelegen Apenberg 
met 145 Japanse makaken vrij door het hele park rondlopen 

 
Overnachting met ontbijt in Villach 
Afstand:  40 km  
 

 
 
 
 
Dag 6 Villach - rondrit om het Ossiachermeer - Villach  
De rivier Seebach wijst de weg om Villach te verlaten. Algauw is er een mooi zicht op de ruïnes 
van het kasteel van Landskron, dat hoog boven de vallei uittorent. Een aantal kilometers verder 
ligt het meer van Ossiacher met vele dorpjes, die rond het meer liggen. De route gaat door een 
schilderachtig berglandschap en het heldere water van het meer zal je uitnodigen om een 
verfrissende duik te nemen. Na afloop keer je weer terug naar Villach voor een tweede 
overnachting.   
 
Overnachting met ontbijt in Villach 
Afstand:  45 km  
 

 
 
 

http://www.affenberg.com/
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Dag 7 Villach - Wörthersee - Klagenfurt  
De eerste kilometers volgt de route de Drava en fiets je door een landschap dat door de eeuwen 
heen onveranderd gebleven is. Bij het bereiken van de beroemde Wörther See (Wörthersee) is er 
veel plezier voor alle leeftijden. Er kan gezwommen worde er zijn zandstranden, boten te huur en 
je kan tochten rond het meer maken, dus neem hier even een pauze voordat je verder fietst naar 
Klagenfurt. 's Avonds kun je genieten van een wandeling door de romantische oude stad en de 
Oostenrijkse charme ontdekken. 
 
Voor de kinderen langs de route:  Minimundus, Rettili zoo Happ, Planetarium in Klagenfurt  
 
Overnachting met ontbijt in Klagenfurt 

Afstand:  45 km  
 

 
 
 
Dag 8  Einde reis na het ontbijt  
Voor wie met de auto naar Alta -Pusteria gaat, kan er een transfer geboekt worden of er is een 
treinverbinding.  
  
 

   

 
Hotels: 
Guesthouses of *** hotels 
 
Fietsen: 

21 versnellingen trekking bikes 
E-bikes unisex met 500w batterij 
Kinderfietsen, kinderzitjes en trailers zijn beschikbaar  
 
 

http://www.minimundus.at/
http://www.reptilienzoo.at/en/
http://www.planetarium-klagenfurt.at/
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Prijzen per persoon 2022 

8 dagen  

Tweepersoonskamer met startdag 07/05 en 25/09 /2022 € 649,00 

Tweepersoonskamer in periode 08/05 -17/06/2022 en 05/09-24/09/2022 € 749,00 

Tweepersoonskamer in periode 18/06/2022 -  04/09-24/09/2022 € 819,00 

Eenpersoonskamertoeslag   € 179,00 

Toeslag voor halfpension (vanaf 6 jaar) € 165,00 

  

Fietshuur  met 21 versnellingen € 89,00  

E-bike unisex € 189,00 

Kinderfiets (tot 12 jaar), trailer of kiddy van € 50,00 

Kinderzitje    € 15,00 

  
6 days  

Tweepersoonskamer met startdag 07/05 en 25/09 /2022 € 499,00 

Tweepersoonskamer in periode 08/05 -17/06/2022 en 05/09-24/09/2022 € 549,00 

Tweepersoonskamer in periode 18/06/2022 -  04/09-24/09/2022 € 619,00 

Eenpersoonskamertoeslag   € 129,00 

Toeslag voor halfpension (vanaf 6 jaar) € 115,00 

  

Fietshuur  met 21 versnellingen € 59,00  

E-bike unisex € 129,00 

Kinderfiets (tot 12 jaar), trailer of kiddy van € 50,00 

Kinderzitje    € 15,00 
 

    
Kinderkortingen in een kamer met twee volwassenen 
vanaf 0-5 jaar gratis (consumpties zoals diner worden ter plaatse in het hotel afgerekend)  
Reductie voor kinderen van 6-11 jaar 50 %  
Reductie voor kinderen van 12-14 years 25 %  
Reductie voor een extra bed > 15 en ouder 10%  
 
Inbegrepen in de reis: 

 7 overnachtingen in *** sterren hotels of B&B met een verrijkt ontbijt, vaak een buffet.  
 Toerinformatie (kaartmateriaal, beschrijvingen, telefoonnummers, tips over de 

bezienswaardigheden langs de route).  
 Routebeschrijvingen en kaartmateriaal (Duits, Italiaans en Engels) 
 Telefonische hulplijn (Duits, Italiaans en Engels) 
 Bagagetransport van hotel naar hotel.  
 Lokale assistentie 

 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Lokale toeristenbelastingen die direct in het hotel afgerekend moet worden.  

 Reisverzekeringen, die wij sterk aanraden   

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘Inbegrepen in de reis’ 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41C / B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


