Golfen in Karinthië
Golf; van de zonnige zuidkant van de Alpen tot aan de Adriatische Zee.
Geniet van zorgeloze zonnige uren op de parcours en weides van de 21 mooiste golfbanen in
Karinthië, Slovenië en Italië.
Hieronder vindt u een lijst van de dichtstbijzijnde en populairste golfbanen in de omgeving.

Lijst:
1. KARINTHIE GOLFCLUB DELLACH
 Golftraditie aan de Wörthersee in golfclub Dellach, sinds 1927
 PAR 71
De eigenschappen van deze golfbaan zullen alle golfspelers tevreden stellen; bunkers, bospaden,
waterhindernissen, welke allen goed onderhouden worden, zodat het hart van iedere golfer sneller
gaat kloppen. Daarmaast kun je hier fenomenale verzichten verwachten – waar anders kun je
genieten van zo een prachtig uitzicht op de Wörthersee?

2. APOS GOLFACADEMIE VELDEN AM WÖRTHERSEE



Golfbaan & winkel in Velden am Wörthersee
PAR 3

IEDEREEN is welkom hier. In tegenstelling tot een clubgolfbaan is de sfeer hier anders. Je hoeft geen
lid te zijn om mee te kunnen golfen. In een ontspannen en comfortabele omgeving kun je de eerste
stappen binnen de golfsport zetten, met of zonder begeleiding. Alles wat je nodig hebt is
vrijetijdskleding en het plezier in golf.
Alle benodigde spullen kunnen tevens hier gehuurd worden.

3. LEADING GOLFBAAN VELDEN KÖSTENBERG
 Een plek in de zon
 PAR 72
Deze golfbaan, gelegen op 780m hoogte, is een uitdaging en genot voor iedere speler, ongeacht of je
een gevorderde speler of beginner bent. De aangename temperaturen op warme dagen, maar ook
de adembenemende panoramische uitzichten op de Karawanken, de Julische en Karnische Alpen in
het zuiden en de Ossiacher Tauern en de Gerlitzen Alpen in het noorden maken het golfspel, zelfs als
de score soms niet werkt, een plezier zijn.

4. GOLFBANEN MOOSBURG-PÖRTSCHACH
 Golf en meer in Moosburg-Pörtschach
 PAR 72+ PAR 35
Op een steenworp afstand van de Wörthersee liggen de golfbanen van Moosburg-Pörtschach, in een
park op een schilderachtig plateau in het natuurgebied "Black Moos".

5. GOLFBAAN KLAGENFURT-SELTENHEIM



Sportieve ‘greens’ en glooiende fairways
PAR 72

Zodra u de stadsgrenzen van Klagenfurt gepasseerd bent, kun je je golf clubs uitpakken en beginnen
met het verbeteren van je handicap op het 27-holes golfterrein Seltenheim. Op de "Championship
Course" worden kenmerken van een Schotse baan gecombineerd met fairways en mooie groene
velden in de "Amerikaanse stijl".

6. GOLFBAAN NASSFELD GOLF



Gailtaler golfgenot voor alle doeleinden
PAR 72

Ervaar puur golfen op onze mooie, zeer goed onderhouden en temidden van de Karinthische natuur
(in skigebied Nassfeld en de Weissensee).
- 18-holes golfbaan "Nassfeld Golf" - Championship Course
- 6-holes oefenbaan (par 3) publiek
- Driving Range & oefenruimte
7. GOLFBAAN MILLSTÄTTER SEE
 Baan met prachtig uitzicht op het meer
 PAR 72
Als gastheer van de European Challenge Tour voldoet deze baan aan alle eisen.
De fairways van de 18-holes baan, met meerdere uitzichten op het meer, zijn perfect aangepast aan
het landschap. De golfer kan genieten van 4-holes off-road, 9-holes park en 5-holes terreinbaan.

8. GOLFPARK KLOPEINERSEE-SÜDKÄRNTEN
 Golfen rondom de schilderachtige zuidelijke Alpen, in het zuiden van Karinthië
 PAR 72
Golfen op de Klopeinersee - dit is familiesport op het hoogste niveau, te midden van een fascinerend
landschap met glooiende heuvels, weiden, bossen en de idyllische Klopeinersee.
Geniet van een gevarieerd golfspel op de Klopeinersee en bijna het hele jaar door geopend! In het
zuiden van Karinthië kunnen golfers namelijk zolang doorspelen totdat de eerste sneeuw valt en het
nieuwe seizoen gaat direct van start zodra de sneeuw weer weg is.
9. GOLFARENA BAD KLEINKIRCHHEIM
 Bad kleinkirchheim – het hoogstgelegen golfpark van Karinthië
 PAR 72
Het beste uitzicht bij het golfen in Karinthië: het weelderige groen van het goed onderhouden gazon,
harmonieert perfect met het prachtige panoramische uitzicht op Bad Kleinkirchheim en de
Nockberge. Op zachte pieken en te midden van betoverde bossen ligt de hoogste golfbaan van
Karinthië, die zelfs in de zomer het mooiste golfplezier belooft dankzij het aangename klimaat.
Al sinds 1984 trekt de traditionele baan golfliefhebbers aan die op zoek zijn naar iets speciaals.
10. JACQUES LEMANS GOLFCLUB ST. VEIT-LÄNGSEE
 Een stukje van het golf paradijs in St. Veit
 PAR 72
Idyllisch gelegen op het platteland, de Jacques Lemans Golfclub St. Veit-Längsee, omringd door het
bos, een meer en de prachtige natuur. De jonge, maar uitdagende golfbaan is niet alleen een
uitdaging voor onze vaste spelers, maar geeft vakantiegangers en andere gasten ook de kans hun
vaardigheden te demonstreren.

11. GOLFCLUB SCHLOSS FINKENSTEIN
 Golfen in Finkenstein: drie bergen in zicht
 PAR 72
De 18-holes, panoramische baan biedt golfers van alle niveaus (zowel top sporters als beginners)
uitdagingen, recreatie en plezier.
De golfbaan is open en uitnodigend, met kleine hoogteverschillen. Zo kunnen de speelronden ook
rustig en goed te voet gedaan worden.
12. GOLF CLUB SENZA CONFINI TARVISIO ASD
 Golf & gourmet bij het drielandenpunt
 PAR 70
De golfbaan ligt op een plateau direct boven de stad Tarvisio, bij het drielandenpunt, en is ingebed in
het indrukwekkende berglandschap tussen Mangart en Monte Lussari.
De eerste negen holes liggen in het heuvelachtige terrein tussen de Tarvisio-bossen, de tweede
negen holes in het gedeelte onder het clubhuis, waar kleine meren en bunkers de natuurlijke
obstakels zijn van de golfer.
Voor elke golfer is het onbegrensde golfplezier in Tarvisio een absolute must - vooral als je een fan
bent van mediterrane gerechten en Italiaanse flair.

13. ROYAL BLED
 De oudste en grootste golfbaan in Slovenië
 PAR 72 / 18 Loch King’s Course
 PAR 36 / 9 Loch Lake’s Course
Royal Bled Golf Club is een echte verborgen schat van het Europese golf en biedt haar leden een
unieke ervaring, met een gouden thema. Van exclusieve diensten waar alleen leden van kunnen
genieten, tot de adembenemende golfbaan in het midden van de prachtige natuur, waar iedereen in
alle rust kan golfen. Het is een speciale plaats waar loyaliteit wordt gewaardeerd en een diep gevoel
van verbondenheid en privacy altijd gegarandeerd is.
https://golf.kaernten.at/golfanlagen/

