
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 DAGEN SALZBURGERLAND 

 

 

 

U vindt hier informatie over o.a. München, Grossglockner, Salzburg, Salzkammergut, 

Liechtensteinklamm, Flachau 

 



 

2 
 

  

  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. 

                                                Flachau 

Flachau is een dorp op 920 meter hoogte in het district St. Johann im 

Pongau in Salzburg. De Flachautal-vallei ligt in het bovenste deel van het 

Ennstal temidden van de Radstädter Tauern bergketen, een deel van de 

Midden- en Oostelijke Alpen. 

Tot in de 19de eeuw was Flachau een centrum van ijzer smelterijen. 

Tegenwoordig herinnert niets hier meer aan.  
 

In Flachau is een goede variëteit aan restaurants om te eten en te drinken, 

van cafés en bakkerijen voor een portie cake en ijs tot meer formele 

restaurants met maaltijden van top kwaliteit. 

Flachau is een lange weg door een dal, aan het einde van een weg ligt de 

kleine dorpskern. Door het dorp loopt het riviertje de Enns. 

Flachau is natuurlijk erg bekend als bestemming voor de wintersport. Maar 

ook in de zomer is er voldoende te doen en te beleven in Flachau. Flachau is 

een gezellig dorp in Oostenrijk. Het ligt langs de rivier de Ens tussen de 

bergen. 
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                                           Grossglockner 

De Großglockner Hochalpenstraße is één van de mooiste 

bergwegen ter wereld en zeker de moeite waard om te bezichtigen. 

Deze panoramische tolweg verbindt de deelstaat Salzburg met 

Karinthië. De 47,8 km lange weg leidt middenin het Hohe Tauern 

National Park naar de hoogste berg van Oostenrijk, de Großglockner 

(3.798m) en zijn gletsjer, de Pasterze. De Pasterzegletsjer is wel 10 

km lang en heeft een oppervlakte van bijna 20 km2.  

De Großglockner Alpenstraße voert je door een wild en rotsachtig 

landschap. Maar liefst 36  haarspeldbochten zorgen ervoor dat je 

uiteindelijk tot een hoogte van 2.504 meter stijgt. Tijdens de rit wordt 

je getrakteerd op adembenemende uitzichten. Ook kun je genieten 

van de aanblik van enkele honderden bergtoppen van boven de 

3.000 meter. De hoogste bergen langs de weg zijn de Großglockner 

(3798 m), de Sonnenwelleck (3261 m), de Johannisberg (3460 m), 

de Fuscherkarkopf (3331 m), de Hohe Dock (3348 m), de Großes 

Wiesbachhorn (3564 m)en de Hoher Tenn (3368 m).  

Onderweg op de Großglockner Alpenstraße kun je eventueel 

stoppen bij verschillende uitzichtplaatsen en informatiepunten. Voor 

kinderen zijn er speeltuintjes en ook is het mogelijk om in echte 

sneeuw te spelen. Er zijn tevens 2 kabelbanen die je de mogelijkheid 

bieden om nog meer van de mooie omgeving te bekijken. 

                                           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. 
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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. 

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.  
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Hofburg 

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

in het midden van de 15e  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. 

 
                                              Salzburg 

Salzburg is de vierde stad van Oostenrijk, een land gelegen in centraal 

Europa. Salzburg staat vooral bekend als de geboortestad van de 

wereldberoemde componist Wolfgang Amadeus Mozart. De in het 

noorden van Oostenrijk gelegen stad is verder rijk aan een grote schat 

van barokgebouwen. Mede hierdoor staat de gehele binnenstad van 

Salzburg op de werelderfgoedlijst van de Unesco. 

Enkele bezienswaardigheden: 

Dom van Salzburg 

De allereerste basiliek van Salzburg werd gerealiseerd in het jaar 774, 

waarna deze door verwoesting van brand werd vervangen door de 

huidige Dom van Salzburg in 1611. Met zijn overweldigende uitstraling en 

de dubbele torens domineert hij een prachtige plaats in de oude stad. Het 

indrukwekkende interieur met mooie koepel is in barokke stijl 

aangekleed. Het geheel werd ontworpen door de Italiaanse renaissance-

architect Vincenzo Scamozzi en Santino Solari. Het geluid wat de 

klokkentorens met zeven klokken produceren worden als mooiste van 

Oostenrijk ervaren. 

Benedictijnerabdij St. Peter 

In Salzburg wordt dit prachtige klooster de Stift Sankt Peter genoemd. 

Het is mogelijk het oudste klooster van Oostenrijk. De bijbehorende oude 

bibliotheek met 800 zeer waardevolle manuscripten wordt tevens ook de 

oudste van het land genoemd. Het klooster werd gesticht in het jaar 696 

om een thuis te bieden voor het zendingswerk in de Alpen. De 

binnenkant van dit klooster is werkelijk adembenemend. De bibliotheek 

bijvoorbeeld is van ongekende klasse. 
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Geboortehuis Mozart 

Aan de prestigieuze en belangrijke winkelstraat Gertreidegasse, staat het 

bijzondere geboortehuis van de beroemde componist Mozart. Deze straat, 

wat tevens onderdeel is van het Hagenauerplatz, was vroeger vooral 

bewoond door rijke burgers als doktoren, handelaren en ambachtslieden. 

Aan het begin van de straat staat een huis met klokkentoren. Dit is het huis 

waar Wolfgang Amadeus Mozart in 1756 voor het eerst het licht zag. 

 

Vesting Hohensalzburg 

De met kabelbaan bereikbare vesting Hohensalzburg ligt bovenop de 

Festungsberg. Het kasteel heeft een breedte van 150 meter en is zeker 250 

meter lang. Het behoort hiermee tot één van de grootste middeleeuwse 

kastelen van Europa. In de “gouden hal en gouden kamers” zijn nog veel 

van de prinselijke meubels terug te vinden. Vanuit de binnenstad vertrekt er 

elke 10 minuten een kabelbaan naar de prachtige vesting. 

 

Woonhuis familie Von Trapp 

Aan de Traunstraße vind je het huis van de muzikale familie Von Trap uit de 

Sound of Music. Het beroemde huis heeft wel een bijsmaak omdat hier de 

SS-leider Heinrich Himmler een aantal jaren heeft gewoond. Tegenwoordig 

valt het pand onder beheer van de Villa Trapp Foundation en is het onder 

andere een bijzondere trouwlocatie. 

Slot Mirabell 

Onder de prachtige vesting Hohensalzburg ligt een majestueuze tuin. Dit 

stuk landgoed wordt Slot Mirabel of Schloss Mirabel genoemd. In 1606 werd 

dit kunstwerk aangelegd door aartsbisschop Wolf Dietrich Raitenau. De tuin 

is heeft een prachtige verzameling van historische beelden. De meeste 

beelden zijn mythische figuren als Hercules en Pluton. Het is mogelijk dat 

sommige delen van het landgoed je bekend voor komen. Hier zijn namelijk 

een aantal scènes van de Sound of Music opgenomen. 

 

De Oude Markt 

Midden in het centrum van Salzburg ligt de ruim bemeten Oude Markt. 

Sinds de 13e eeuw is deze markt het commerciële centrum van de stad. Het 

plein wordt omringd door een aantal statige panden, waarvan de meesten 

dateren uit de middeleeuwen. Veel feesten die in de stad worden 

georganiseerd vinden aan dit plein plaats. 

 

 

Schloss Hellbrunn 

Op een prachtige landgoed aan de zuidelijke rand van Salzburg ligt het 

ongelooflijke mooie Schloss Hellbrunn. Dit kasteel en park zijn ontworpen en 

aangelegd onder leiding van de beroemde Santino Solari, die ook 

medeverantwoordelijk is voor de eveneens prachtige Dom van Salzburg. 

Het zeer ruime park heeft een aantal grappige en unieke waterpartijen 

waarvan sommige zijn verborgen in grotten. Verder vind je verspreid over 

het park een aantal indrukwekkende beelden uit de 17de eeuw. 
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Judengasse 

Het belangrijkste winkelgebied van de staat vindt plaats bij het bekende 

Hagenauerplatz welke verloopt in joodse deel van de stad. Hier vind je veel 

leuke winkels met chocolade, souvenirs en boetieks met modelabels. De 

smalle straten geven je de herinnering te lopen in een historisch centrum met 

veel prachtige gevels en verhalen. 

Pferdeschwemme 

Aan de Kapitelplatz wat ligt tussen de St. Peter Abdij en de Dom van 

Salzburg liggen twee grote paardenwasplaatsen. Hier werden onder andere 

de paarden van aartsbisschop Wolf Dietrich gewassen. De bijbehorende 

stallen en de Pferdeschwemmen zijn ontworpen en gebouwd door Fischer 

von Erlach.  

Salzkammergut 

Ten oosten van de stad Salzburg ligt het bekende merengebied 

Salzkammergut. Je vindt er meren als de Fuschlsee, Mondsee, 

Wolfgangsee, Traunsee en Attersee. Er zijn er meer, maar dit zijn de 

bekendste. Ieder meer heeft zijn eigen sfeer en charme, maar ook eigen 

bezienswaardigheden.  

Het is zeker de moeite waard Salzburg even te verlaten en een bezoek te 

brengen aan het Salzkammergut. 

Fuschlsee  

De Fuschlsee is niet zo heel erg bekend bij het grote publiek. Toch zijn hier 

een aantal zaken die bijna iedere Nederlander kent. Wat te denken van het 

hoofdkwartier van Red Bull. En het Slot Fuschl, dit is helaas niet te 

bezichtigen (het is een hotel en conferentieoord), maar we kennen het bijna 

allemaal als ouderlijk huis van Sissi in de films met Romy Schneider.  

Mondsee  

Een klein plaatsje met prachtig gekleurde en beschilderde panden en vooral 

veel koffiehuizen. Het is ontstaan omdat er een klooster aan het meer werd 

gevestigd. Dit klooster bestaat nog steeds, de grote gele kerk hoort hierbij.  

 

Bekend van deze grote, gele kerk die is gebruikt in de Sound of Music. Maria 

en Kapitein von Trapp zijn hier getrouwd (in de film). De kerk is altijd open, je 

kunt er dus naar binnen. Voor mensen die op "The Sound of Music 

bedevaart" zijn, vind je hier een hoogtepunt. De trap, waar Maria prachtig 

omhoog steeg om bovenaan haar bruidegom te begroeten, is in volle glorie 

aanwezig. Het meer de Mondsee heeft over het algemeen geen strandjes, 

maar is omgeven door de wanden van de bergen en heuvels.  

Wolfgangsee  

Het meest toeristisch, maar ook erg aantrekkelijke meer is de Wolfgangsee, 

met als hoogtepunt de plaats St. Wolfgang. St. Wolfgang is een gezellig 

plaatsje met nauwe straatjes, prachtige houten huizen met veel 

bloemenpracht, heerlijke uitzichtpunten over het meer en veel kleur. Het is 

pittoresk en je kunt er heerlijk rondslenteren. St. Wolfgang is niet al te groot, 

maar het is zeker een bezoek waard.  
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De kerk is bezienswaardig. In deze kerk vinden we het beroemde Pacher 

Altaar. De kerk is laat gotisch en is gebouwd in de tijd dat St. Wolfgang een 

bedevaartsoord werd. De naam St. Wolfgang zou zijn ontstaan door de 

monnik Wolfgang uit de 10e eeuw. Deze monnik werd aartsbisschop, maar 

zag de intriges van de kerk niet zo zitten. Hij trok zich terug in het klooster van 

Mondsee en werd kluizenaar aan de Wolfgangsee, die toen nog niet zo 

heette.  

Deze Wolfgang is heilig verklaard, het meer vernoemd naar deze kluizenaar 

was vroeger een heus bedevaartsoord. Daar merken we vandaag de dag niet 

zoveel meer van, maar het is toch leuk om te weten. Alleen in de kerk wordt er 

nog aan de kluizenaar gedacht. Als je voor het eerst de kerk binnenkomt, mag 

je een wens doen die door de bisschop-kluizenaar zal worden verhoord. 

Je kunt met de tandradbahn over 6 kilometer naar de top van de Schafberg. 

Ook dit is in 'The Sound of Music' te zien. Als je uit de tandradbahn stapt, kun 

je een prachtige wandeling maken naar het hotel op de Schafberg. Hier kun je 

van een adembenemend uitzicht genieten.  

Ook aan de Wolfgangsee ligt St. Gilgen, een gezellig stadje om te bezoeken. 

Vanuit St. Gilgen kun je met de zweefbaan naar een hoogte van 1520 meter 

in de Dachsteinalpen. Hierboven vind je een gezellige berghut met een 

prachtig uitzicht over de zeven meren van het Salzkammergut.  

St. Gilgen heeft een hoog Mozartgehalte. De moeder van Mozart is hier 

geboren en zijn zus (Nannerl) is hier na haar trouwen gaan wonen. Mozart 

kwam er vaak, daarom zien we ook een grote Mozartfontein op de markt van 

St. Gilgen.  

                                        Liechtensteinklamm 

Liechtensteinklamm (Liechtenstein Gorge) is een bijzonder smalle kloof met 

wanden tot 300 meter hoog, gelegen in de Oostenrijkse Alpen 50 km ten 

zuiden van Salzburg . Het is ongeveer 4 km lang en is vernoemd naar Johann 

II van Liechtenstein , die de loopbruggen in 1875 geïnstalleerd had. 

De kloof is ongeveer 4 km in lengte van 1 km is toegankelijk voor bezoekers 

door middel van houten loopbruggen (gesloten in de wintermaanden). Het 

heeft een diepte van maximaal 300 meter en op sommige plaatsen is slechts 

een paar meter breed. Aan het einde van de kloof een waterval. Het ontvangt 

ongeveer 100.000 bezoekers per jaar. 

De wateren van de Großarler Ache, een bergbeek, vormden de kloof loop van 

duizenden jaren. In 1875 begon met het werk van de leden van de Pongau 

Alpine Club naar de kloof toegankelijk te maken, maar was onvoltooide te 

wijten aan een gebrek aan fondsen. Prins Johann II. Liechtenstein, die een 

jachthuis in de nabije Großarl liep, schonk 600 gulden voor een uitbreiding 

van het werk. Bij de voltooiing van het werk in 1876 werd de kloof omgedoopt 

tot de gulle donatie van de prins te eren. 

Volgens de legende werd de kloof gemaakt wanneer de duivel vol van woede 

en razernij over een mislukte plan, vloog over de canyon gooien water in het 

met zo'n kracht naar de rots te snijden. 

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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