V pátek večer za velkého deště a mírnějšího větru vyrážíme do jižní části
Rakouska - Korutan. Je to asi 630 km.
Do Olomouce jsme stíháni hustým deštěm a cesta ubíhá pomalu. Pak
mávnutím kouzelným proutkem se počasí mění a cesta začíná být příjemná a
ubíhá rychleji. Po 5,5 hod. jízdy sjíždíme z dálnice a hledáme vhodné místo k
přenocování v lázeňském městečku Waltersdorf, které si Zdenek doma
vytipoval. Ale zrada. Hned při vjezdu do města nás vítá dopravní značka se
zákazem vjezdu aut s karavanem v době od 0 - 6 hod. Chtíc nechtíc musíme
přespat na odpočívadle, i když se nám zdají být nebezpečná. Únava rozhodla,
že první bude to pravé. Moc jsme toho nenaspali, protože obava z odcizení kol
byla velká, i když odpočívadlo bylo monitorováno, jakož asi všechna další v
Rakousku, jak jsem si později všímala.
Za časného rána a opět za deště míříme k cíli vzdáleného už jen 180 km.
Kempů zde je nesčetně, jen si vybrat. My vybíráme menší kemp-Ideal
Lampele. Po zkušenostech s českými a slovenskými kempy nás uchvacují jeho
dokonale až precízně upravené parcely včetně nově vybudovaného sociálního
zařízení. Myslím si, že zde nemůže člověk narazit na nějaký horší kemp.
Po zakempování a malém odpočinku jedeme na průzkum terénu. Zastavujeme
se v malebném městečku Ossiach. Plni spokojenosti z příjemného prostředí
sedáme do místní kavárny a objednáváme malé espersso za 2 eura. Na malé
pivo za 3,5 zatím nebyla chuť.
Druhý den vyrážíme na okruh kolem jezera a návštěvu města Villach. Máme
štěstí, neboť začíná Tour de Kärnten, což znamená, že je cesta kolem jezera
uzavřena v době od 10 - 15 hod pro motorová vozidla. Štěstí je to hlavně pro
našeho Toma, který stále nechápe, že se jezdí vpravo a cesta není jen pro
něho. Musím, ale podotkout velkou ohleduplnost řidičů vůči cyklistům a
chodcům. Doporučila bych některým našim řidičům jezdit se zde učit.

Villach - lázeňské městečko se svojí tradicí, historickými skvosty, plný kaváren,
cukráren a obchůdků. Cyklotrasa je dobře značená, nenáročná a s minimálním
převýšením.
Při zpáteční cestě do kempu objíždíme jezero z druhé strany a zastavujeme se
ještě u nedalekých vodopádů, které stojí alespoň za vyfotografování a
odpočinek. Tachometr ukazuje 36km

Další den opět sedáme na kolo. Tentokrát míříme do vesnice Treffen,
abychom v jeho blízkosti navšítvili "Puppemuseum", regionálně známé
výrobou ručně šitých panenek. To je však zavřené, protože probíhá polední
přestávka. Tak se aspoň kocháme překrásnými výhledy a rozmlouváme s
majitelem muzea, který byl tak laskav, že nám nakonec nabídl vstup do muzea
zdarma. Za jeho ochotu mu lámavou němčinou děkujeme a kupujeme si ním
vyrobený bylinkový šnaps. V kempu tachometr ukazuje ujetých 37 km.
Příštího dne musíme už zpátky domů a říkáme „Auf Wiedersehen
Kärnten!“
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