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Algemene informatie 

Oostenrijk is een land in Centraal-Europa. Het land grenst in het westen 

aan Zwitserland en Liechtenstein, in het noorden aan Duitsland en Tsjechië, 

in het oosten aan Slowakije en Hongarije en in het zuiden 

aan Italië en Slovenië. 

Oostenrijk ligt in de Alpen en heeft een oppervlakte van 83.871 km², waarvan 

slechts 32% onder de 500 meter ligt. De hoofdstad is Wenen, dat ook met 

afstand de grootste stad van het land is. Van de inwoners spreekt het 

merendeel Duits, dat ook de officiële taal is. 

De geschiedenis van Oostenrijk gaat terug tot de Romeinse tijd, maar het 

huidige Oostenrijk is een overblijfsel van het Keizerrijk Oostenrijk, dat in de 

19e eeuw tot de Europese grote mogendheden behoorde. Het land was van 

1867 tot 1918 onderdeel van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en na 

de kortstondige Republiek Duits-Oostenrijk ontstond in 1919 de Eerste 

Oostenrijkse Republiek. Na de Duitse Anschluss en de bezetting door de 

geallieerden in de periode daarna, werd in 1955 Oostenrijk middels 

het Oostenrijks Staatsverdrag weer zelfstandig en werd de Tweede 

Oostenrijkse Republiek gevestigd. 

Weer en klimaat 

De zomers in Oostenrijk zijn gemiddeld warmer dan bij ons. Zelfs in de 

middelhoge berggebieden is het dan op veel dagen aangenaam warm en vrij 

zonnig. Op hoogtes van 1800-2000 meter en hoger zijn zomerse 

temperaturen zeer zeldzaam. Hier stijgen de temperaturen 's zomers niet zo 

ver als in de lagere gebieden. Er is een redelijke kans op neerslag, vooral in 

het zuiden en westen van Oostenrijk. In de berggebieden gaat regen dan 

regelmatig gepaard met onweer waarbij het in de dalen soms flink kan 

spoken en er bij pittige buien sprake kan zijn van grote hoeveelheden regen 

binnen vrij korte tijd. De meeste regen valt aan de noordzijde van de Alpen 

waar de depressies vanaf de Noordzee en Atlantische Oceaan opgevangen 

worden. 

Vanwege de hoeveelheden neerslag die in de zomer vallen kwalificeert het 

relatief warme en droge oosten van het land zich niet voor een mediterraan 

klimaat. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbelmonarchie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk-Hongarije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_Duits-Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Oostenrijkse_Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Oostenrijkse_Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anschluss
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerde_bezettingszones_in_Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerde_bezettingszones_in_Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijks_Staatsverdrag
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München 

Munchen is na Berlijn en Hamburg de grootste stad van Duitsland en is 

gelegen helemaal in het zuiden van Duitsland. Munchen is met zijn 1,4 

miljoen inwoners de hoofdstad van de Duitse staat Beieren en is één 

van de Duitse belangrijkste steden op het gebied ven economie en 

cultuur. 

De historische stad München staat bekend om haar grote culturele 

waarde. De vele kerken en musea zijn vaak al eeuwen oud en trekken 

jaarlijks nog altijd een groot aantal toeristen naar de Beierse hoofdstad. 

Naast gebouwen uit de rijke geschiedenis van München, is hier de 

laatste eeuw ook veel moderne architectuur bij gekomen. De 

samenkomst van oud en nieuw geeft de stad een modern gezicht. 

Daarnaast zorgen verschillende parken voor het nodige groen. Met zo’n 

1,3 miljoen inwoners is München de derde grote stad van Duitsland. 

Ook op gebied van cultuur en economie behoort de stad tot de 

belangrijkere centra. München is internationaal vooral bekend door het 

Oktoberfest en FC Bayern München. 

Enkele bezienswaardigheden: 

München Residenz  

Dit enorme paleis van München is te vinden in het centrum van de stad. 

Dit voormalige koninklijke paleis heeft maar liefst tien binnenplaatsen en 

130 kamers. Verder is er nog een theater en een concertzaal in de 

vleugel van Festsaalbau. De Antiquarium in Renaissance stijl ademt 

één en al rijkdom uit. De echte schatten zijn te vinden in de 

Schatzkammer die uit tien kamers bestaat. Hier liggen onder andere het 

gebedenboek van Karel de Kale, de kroon van keizerin Cunigunde en 

juwelen en ceremoniële zwaarden van koningin Therese. Aan dit paleis 

ligt het prachtige park Hofgarten. 

Frauenkirche  

Met zijn forse afmetingen van 109 meter aan lengte, 40 meter breedte 

en 99 meter hoogte is de Frauenkirche met recht de grootste kerk van 

München te noemen. Opvallend is dat de kerk grotendeels uit rode 

baksteen is opgetrokken. Na ongeveer twintig jaar bouwen is de kerk 

ingewijd in 1494. De koepels zijn er later op geplaatst. Vooral de 

prachtige glas-in-lood ramen, de bijzondere kunst uit de 14e tot de 18e 

eeuw en een afdruk van een voetstap van de duivel (Teufelstritt) maken 

een bezoek aan deze kerk interessant. 

Marienplatz 

Het meest centrale plein van het centrum en tevens voetgangers gebied 

is de Marienplatz. Het plein wordt gedomineerd door het 

indrukwekkende en prachtig gedecoreerde Neue Rathaus. De 

kerstmarkt van München is altijd op dit mooie Marienplatz plein te 

vinden. Op het plein is een fraai gouden beeld van de Heilige Maagd 

Maria te vinden. 
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Peterskirche 

Voor een spectaculair uitzicht over de stad München, heeft het de 

aanbeveling om de toren van de St. Peter’s kerk te beklimmen. De kerk 

op zich is al de moeite waard voor een bezoek. Hij werd gebouwd aan 

het eind van de 12e eeuw en heeft door de eeuwen heen nogal wat 

aanpassingen gehad. Helaas is veel vernietigd na bombardementen van 

de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig is de kerk gereconstrueerd en sinds 

2000 volledig voltooid. 

 

 

Neues Rathaus 

Aan het indrukwekkende Mariaplatz ligt het nieuwe stadhuis ‘Neues 

Rathaus’. Waarschijnlijk zal de druk maar schitterend gedecoreerde 

gevel direct je aandacht trekken. Elke dag luiden de 43 klokken van dit 

stadhuis een mooi hoorspel. Wat heel bijzonder is, is dat er tijdens dat 

klokkenspel er doormiddel van koperen poppen een voorstelling wordt 

uitgevoerd. 

 
 
Schloss Nymphenburg 

Het echtpaar Ferdinand Maria en Henriette Adelaide van Savoye gaven 

in 1664 de Italiaanse architect Agostino Barelli de opdracht om een 

paleis te bouwen. Dit prachtige paleis heeft in de loop van de jaren wat 

uitbreidingen gekregen en er werden wat paviljoens aan toegevoegd. De 

diverse bouwstijlen en verschillende invloeden zijn nu terug te zien in dit 

majestueuze gebouw. Delen van het paleis zijn toegankelijk voor publiek 

alsmede ook de stallen waar diverse rijtuigen te bewonderen zijn. Het 

200 hectare tellende park is een lust voor het oog. De verschillende 

paviljoens en vijvers met fonteinen zijn werkelijk schitterend. 

Zum Augustiner 

Volgens de ervaren Münchenbezoekers mag een bezoekje aan Zum 

Ausgustiner niet overgeslagen worden als je in München bent. In dit 

restaurants annex bierhuis wordt uiteraard het beroemde Ausgustiner 

bier geschonken dat afkomstig is uit de oudste brouwerij van München. 

De typisch Beierse keuken in combinatie met een prachtige authentieke 

ambiance zorgt ervoor dat een plekje in deze top tien onvermijdelijk is.  

 
 

Achenseebahn 

De Achenseebahn in Oostenrijk is een metersporige tandradspoorweg 

van Jenbach naar de Achensee, een meer in Tirol. Het materieel behoort 

tot het oudste ter wereld, met stoomlocomotieven uit het openingsjaar 

1889. De treintjes zijn nu vooral een toeristenattractie. 

In Jenbach geeft de Achenseebahn aansluiting op de Unterinntal-

hoofdspoorlijn Kufstein -Innsbruck en de Zillertalbahnnaar Mayrhofen. 

De aanleg begon in 1887 en twee jaar later kon de lijn worden geopend, 

ter aanvulling van de Achenseeschiffahrt, die al een jaar eerder 

opereerde met als doel het toerisme rond de Achensee te verbeteren. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Mayrhofen
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Oorspronkelijk waren er 4 locomotieven, alle gebouwd in 1889 bij de 

Wiener Lokomotivsfabrik Floridsdorf. In 1930 werd nr. 4 "Carl" uit dienst 

genomen en pas in 1955 ontmanteld. In 2008 brandde de oudste 

lokomotief nr 1 "Theodor" volledig uit in de loods in Jenbach. Nr. 1 staat 

nu tentoongesteld in het Museumswelt in Eben am Achensee. Met 

onderdelen van nr. 1 en nr. 4 werd in 2008 locomotief 4 hersteld en weer 

in dienst genomen onder de naam "Hannah". Andere tractievormen dan 

stoom zijn op de lijn nooit gebruikt. 

De Achenseebahn is een tandradbaan volgens het eenvoudige 

principe Riggenbach, waarbij tussen de gewone adhesierails een centrale 

tandrail is aangebracht, waarin een centraal onder de lokomotief 

geplaatst tandwiel grijpt. 

Innsbruck 

Innsbruck wordt omringd door ongewoon prachtige bergen en is een 

aantrekkingspunt voor veel toeristen. Elk jaar wordt de stad en het gebied 

rondom de skigebieden bezocht door bijna twee miljoen bezoekers. Deze 

populariteit heeft Innsbruck te danken aan de unieke combinatie van 

cultuur, natuur en sportieve bezienswaardigheden. Zelfs de oude 

Romeinen wisten dat de samenloop van de rivieren Inn en Schill de beste 

plek is om te wonen. Zij stichtten Veldidenu, voorloper van de stad 

Innsbruck. 

De stad groeide in het ontwikkelingsproces uit van een belangrijk 

middeleeuws handelscentrum tot de hoofdstad van Tirol. Innsbruck heeft 

een aantal schitterende barokke gebouwen, waarvan er vele te vinden 

zijn in de Oude Stad. Maar buiten het centrum zijn er niet minder 

interessante bezienswaardigheden, zoals de Alpendierentuin of de 

historische plaats van Andreas Hofer. Andreas Hofer was een leider van 

de opstand van de Tiroler boeren tegen de Franse en Beierse invallers, 

hij won een belangrijke overwinning in 1809.  

Enkele bezienswaardigheden: 

De Frederick-hertogstraat 

Dit is de hoofdstraat van de oude binnenstad, met typische oude steegjes 

daarnaast gelegen. In deze straat wordt u meteen in de sfeer van de 

barok ondergedompeld. Echter, dit is een plaats met verschillende 

bouwstijlen. Op nummer 15 in deze straat is er het meest bekende 

symbool van Innsbruck, het "Gouden Dak". Er is een grote erker, van16 

meter hoogte, die is bedekt met vergulde koperen dakpannen. Het werd 

in 1500 naar voorbeeld van het paleis van de heersers van Tirol gebouwd 

voor een keizer zodat hij het leven van het volk op het plein kon 

observeren. Eén van de merkwaardige gevel-reliëfs beeldt de keizer en 

zijn twee vrouwen uit. In de buurt, bij het oude stadhuis (Alte Rathaus) uit 

de 15
e
 eeuw is de Stadstoren gevestigd. De stadstoren heeft een hoogte 

van 56 meter en een uitkijkplatform. De toren is in de veertiende eeuw 

gebouwd en later veranderd om aan de smaak van de 16
e
 eeuw te 

passen.  
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Domplatz 

De barokke kathedraal van St. Jacob, op het Domplein (Domplatz) is in de 

vroege 18
e
 eeuw gebouwd. In de jaren 50 van de vorige eeuw is de 

kathedraal gerestaureerd om de ernstige schade ten gevolge van de laatste 

oorlog te elimineren. Pas na de restauratie verscheen op het dak van de 

kathedraal de figuur van Sint-Jacobs op de paard. Het was in het 

oorspronkelijke idee van de architect de bedoeling om het daar te plaatsen. 

Het luxueuze interieur van de kathedraal is het werk van de gebroeders 

Asam (Cosmas Damian Asam en Egid Quirin Asam), zij zijn verantwoordelijk 

voor het schilderen van het interieur en de beeldhouwkunst. 

Hofburg 

Vlakbij ligt de Hofburg. De Hofburg is een prinselijke residentie, gebouwd in 

het midden van de 15
e
  eeuw. Precies drie eeuwen later bestede de keizerin 

Maria Theresa veel geld (verkregen uit belastingen) aan grootschalige 

werken voor de wederopbouw van de Hofburg. Daarbij is de residentie 

uitgebreidt met een aanbouw in de barokstijl, veranderde het uiterlijk van de 

gevel, verscheen het rococo interieur in het paleis en een plantentuin, die 

nog steeds open is voor bezoekers. Het oude gebouw "Landhaus", ligt aan 

een straat die ter ere van Maria Theresa, naar haar is genoemd. Het 

"Landhaus" werd gebouwd in de late barok stijl. Eerder was hier de zetel van 

de regering van Tirol. Het nieuwe "Landhaus" ligt erachter. 

Krimml watervallen 

In het National Park Hohe Tauern, op de grens van Tirol en Salzburgerland, 

liggen de Krimml watervallen. Met een valhoogte van in totaal 380 meter zijn 

de Krimmler watervallen de grootste van Centraal-Europa en de op vijf na 

hoogste van de wereld. 

In 1967 werden de watervallen van Krimml door de Raad van Europa 

onderscheiden met een oorkonde voor natuurbehoud. 

De oorsprong van de waterval is de Krimmler Ache die aan het einde van het 

hoog gelegen Krimmler Achental op 1.460 m boven de zeespiegel in drie 

fases naar beneden stort. De Krimmler Ache is een gletscherbeek waardoor 

de hoeveelheid water sterk varieert. In juni en juli stroomt er 20.000 m³/h 

water terwijl dit in februari "slechts" 500 m³/h is. 

De bovenste fase van de waterval heeft een valhoogte van 140 meter, de 

middelste van 100 meter en de laagste weer van 140 meter. Na de bovenste 

waterval volgt een kort vlak gedeelte, het zogeheten "Schönangerl". De 

middelste waterval wordt beschouwd als de mooiste; je hebt er een fraai 

uitzicht op zowel de bovenste trap van de waterval als over het nabije dal. 
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Bad Tölz 

Midden in het Tölzer Land bevindt zich de modderbadplaats Bad Tölz, die 

reeds in 1899 het predikaat 'Bad' heeft gekregen en zijn 

gezondheidscompetentie sindsdien steeds verder heeft uitgebreid. 

Vakantiegasten kunnen in het op 670 meter boven zeeniveau gelegen Bad 

Tölz genieten van de zuurstofrijke lucht, de gematigde temperaturen en een 

zacht briesje. Dat is echter nog lang niet alles wat het barokstadje aan de Isar 

te bieden heeft. Het historische Kurhaus, royale parken en de schitterende 

natuur maken de Bad Tölz tot een onvergetelijke belevenis. Kuur- en 

gezondheidsgasten profiteren met name van de weldadige werking van de 

speciale modder uit het nabijgelegen veengebied. De modder wordt niet 

alleen toegepast om chronische en acute aandoeningen van het 

bewegingsapparaat te verzachten, hij heeft ook een positieve werking op 

diverse vrouwenziekten. In Bad Tölz is de behoedzame omgang met de 

natuur heel belangrijk. Er wordt op gelet dat het kostbare natuurlijke 

geneesmiddel modder op een verantwoorde, milieubewuste wijze wordt 

gewonnen. Bad Tölz is sinds 1969 bovendien een klimaatkuuroord met een 

bijzonder zacht en prikkelend klimaat.  

De "mooiste balzaal van het Oberlandesgericht", zo wordt de Marktstraat 

door kenners geprezen, dankt zijn huidige uiterlijk vooral aan de architect en 

curator Gabriel von Seidl. De gevels van de grote gevel huizen uit de 18
e
 

eeuw, die zijn gemodelleerd naar de Opper-Beierse boerderijen werden vaak 

voorzien van Lüftlmalerei. 

 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze 

graag tegemoet. 

U kunt uw foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 
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