VAKANTIE: SALZBURGERLAND
Zell am See / Hochkönig / Luegpass / Königssee
Hochkönig
Op nog geen 20 kilometer vanaf Zell am See steek de top van de Hochkönig 2941 meter hoog
boven het glooiende heuvellandschap uit.
Het imposante kalkmassief is meer dan 10 kilometer lang en speelt duidelijk een hoofdrol in de
prachtige omgeving van Dienten.
U vindt er vele wandelroutes die via authentieke dorpen als Maria Alm en Mühlbach naar
Bisschofshofen lopen en u een prachtig uitzicht bieden.
U komt over de mooiste Almen, loopt langs kleine riviertjes en watervalletjes.
De Hochkönig is duidelijk het middelpunt van vele wandelingen.
In de veertiende en de vijftiende eeuw was Bisschofshofen bekend vanwege de winning van
ijzererts, nu heeft het een drukke wintersport en is ook geliefd bij de zomertoerist.
Uw tocht begint met het bekijken van Zell am See, waarna u bij Atzing het boerenbinnenland
indraait.
Links ligt in het Vorderglemmtal, dat eindigt bij de Staffkogel, het mondaine SaalbachHinterglemm, maar u kiest er voor om de andere berg met de naam Hochkönig te gaan
bekijken.
Eerst slingert u over smalle draaiwegen door het Mitterpinzgau om vervolgens bij Almdorf op
de B164 uit te komen.
Maria Alm en vervolgens toerisme bij Dienten.
Dienten
Dienten am Hochkönig ligt op 1071 meter hoogte en telt 800 inwoners.
Het is een gezellig dorp dat de typische Oostenrijkse “Gemütlichheit” uitstraalt een de voet van
de Hochkönig.
De weg klimt over hellingen van 15% naar het dorp en splitst zich bij het samenvloeien van de
Mühlbach en de Dientenbach.
U volgt de Dientenbach en zakt ruim 500 meter naar het in de diepte liggende Lend.
Lend, dat op een kruising van het Gasteinertal en de B311 ligt, is een drukke plaats en een
doorgangsroute van Salzburg naar Stiermarken en Karintië.
Bezienswaardig in het Gasteinertal zijn het mondaine Badgastein en de “Autoverladung” door
de Tauerntunnel naar Mallnitz.
Badgastein
Bijna aan het einde van het Gasteinertal op een rotsformatie ligt Badgastein, in de zomer druk
bezocht als kuuroord, in de winter bevolkt door wintersporters.
Badgastein is de troon van het dal.
De grote huizen, die even kolossaal lijken als de bergen die hen omringen, geven uitzicht over
de gehele lengte van het Gasteinertal.
Midden in de plaats, daar waar een boogbrug de twee delen van Badgastein met elkaar
verbind, stort een indrukwekkende waterval de diepte in.
Het water dat in Badgastein opborrelt zou de helende kracht vooral te danken hebben aan de
aanwezigheid van radon, een radioactief edelgas dat in het water is opgelost.
Aan het water van dit kuuroord worden diverse helende krachten toegeschreven, waarvan de
voornaamste artritis en reuma zijn.
Als u weer wat op krachten wilt komen, dan kan dat door bijvoorbeeld in een nevelige grot op
een stretchen te gaan liggen, of door te baden in een uitgehouwen buitenbad met warm
bronwater, ook zijn er talrijke thermale baden.
Een verblijf in Badgastein kan iedereen zich tegenwoordig niet zo maar meer veroorloven, de
straten en het plaatselijk casino worden tegenwoordig vooral bevolkt door de nieuwe rijken.
U neemt de B311 en neemt de afslag naar het Grossarltall.
Rechts ligt op enkele kilometers de Liechtensteinklamm.
Als u hem wilt gaan bezoeken, hij is zeker de moeite waard en een niet alledaagse belevenis.

Liechtensteinklamm
U begint met een wandeling door de Vordere Klamm met zijn loodrechte rotswanden,
vervolgens bekijkt u de Klammkessel een kloof ,met rotswand tot 300 meter hoog.
Dan volgen de Inner Klamm waar het spookachtig donker is en het water van de Grossarlbach
zich van een hoogte van 80 meter naar beneden stort.
Sankt Johan im Pongau
Sankt Johan im Pongau is in de 19e eeuw grotendeels door een grote brand verwoest, nu is
het de drukste stad van de streek en heeft een behoorlijke industrie.
Bekend is de basiliek St. Johannes der Taufer met zijn twee torens, die ook wel eens de
Pongauer Dom wordt genoemd.
Na verschillende binnendoor kilometers komt u bij Bisschofshofen op de B159, welke u tot
Werfen volgt.
Werfen
Werfen is fraai gelegen aan de Salzach in het dal tussen het Hagengebergte en het
Tennengebergte, er wonen ongeveer 3100 mensen.
Vanaf de B159 kunt u al van verre aan de rechterzijde de Vesting Hohenwerfen op 1077 meter
hoogte zien staan.
Tot 1892 was Hohenwerfen zetel van de Landvorst van Salzburg.
Dichtbij ligt “Eisriesenwelt”, hetgeen een ijsgrot is die u kunt gaan bezoeken.
De grot is de grootste toegankelijke ijsgrot ter wereld met een totale lengte van 42 kilometer.
De grote zaal is 50 meter lang, 80 meter breed en er zijn vele holen en zalen, gangen en
galerijen, met enorme ijszuilen en ijsgordijnen.
Alles wordt beschenen door groen magnesiumlicht.
De excursie begint met een wandeling van ongeveer 30 minuten naar het dalstation, waarna
de zweeftocht naar het bergstation volgt, met nog een wandeling.
De kabelbaan is 725 meter lang en is met een hellingspercentage van 52 graden de steilste
van Oostenrijk, de tocht duurt maar 4 minuten.
Bij het binnenstappen van de ijsgrot krijgt elke tweede bezoeker een magnesiumlicht waarmee
hij in de schaars verlichte grot zijn weg kan vinden.
In de grot waar het rond het vriespunt is, gaat u 700 trappen op en komt de fraaiste ijsvormen
tegen hetgeen een fantastisch gezicht is. De rondleiding duurt ongeveer twee uur.
Na Werfen neemt u de oude weg over de Pass Lueg met de Salzachklamm, waar de Salzach
100 meter diep door een kloof stroomt en vervolgt over kleinere weggetjes door dorpen naar
Golling en Hallein.
Golling
Enkele kilometers verder ligt Golling, een plaatsje dat niet door toeristen is platgetrapt en wat
natuur betreft veel te bieden heeft.
In de omgeving liggen de Golling Wasserfall, Schwarzbacher
Wasserfall, Torrener Wasserfall en Bluntau Wasserfall.
In de natuurgebieden Egelsee en Bluntautal is het bovendien schitterend wandelen. In de
middeleeuwse burcht van Golling is een regionaal museum ondergebracht met onder andere
oude fossielen en gesteenten die al miljoenen jaren oud zijn.
Hallein
Hallein ligt ongeveer 15 kilometer onder Salzburg en heeft een lokale zoutmijn die al door de
Kelten uitgebaat werd.
In het Keltenmuseum vindt u een collectie Keltische voorwerpen die in en rond de zoutmijn
zijn gevonden, ook de geschiedenis van de zoutwinning kunt u er bewonderen.
In het oude stadsgedeelte waar u met uw voertuig bijn niet doorheen kunt, sraan een aantal
gebouwen uit de 18e eeuw.
Als u een zoutmijn wilt gaan bezichtigen, dan kunt u aan de voet van de Dürrnberg de
Salzbergwerke gaan bezoeken, het is een echte zoutmijn.
De tocht voert u na Hallein onderlangs Salzburg en brengt u bij Marktschellenberg Duitsland
in.

Als u Salzburg wilt gaan bekijken, dan volgen hieronder wat bezienswaardigheden.
Salzburg
Salzburg vindt u op een plaats waar de noordelijke kalkalpen, de zacht glooiende heuvels van
het Salzkammergut en de uitgestrekte vlakte van Beieren samenkomen.
Salzburg ligt in de omgeving van Zoutmijnen en betekent zoutburcht.
De stad ligt op de oevers van de rivier de Salzach en heeft de oude stadskern op de
linkeroever.
In de oude stadskern bevinden zich o.a. het Schloss Mirabell, de rozentuinen ofwel de
Mirabelltuinen evenals het huis waar Mozart van zijn 7e tot zijn 31e jaar woonde.
Het geboortehuis van Mozart staat in de drukke Getreidegasse.
Gezichtsbepalend voor Salzburg is de vesting Hohensalzburg, het is het grootste volledig
bewaard gebleven middeleeuws kasteel van Europa.
Ook de vele kerken, waaronder de dom zijn mede bepalend voor het stadsbeeld.
Salzburg heeft in totaal 36 kerken waarvan een protestantse kerk.
De Dom van St. Rupert
De dom van St. Rupert op de Domplatz is gebouwd in 770.
In de kelders onder de kerk bevinden zich de graven van een aantal Salzburgse
aartsbisschoppen.
De kerk biedt plaats aan 10.000 mensen.
Festung Hohensalzburg
Het kasteel is het symbool van de stad, dateert uit 1077 en ligt 125 meter boven de stad.
Een tandradbaan brengt u in drie minuten naar het restaurant waar u een prachtig uitzicht
over de stad heeft.
De Residenz
De voormalige residentie van de Salzburgse vorstbisschoppen kreeg zijn huidige aanzien in
1595.
In de toren van het nieuwe gedeelte klinken drie maal per dag de 35 klokken van het
beroemde carillon.
Getreidegasse
Typische Salzburgse woonhuizen uit de vroegere eeuwen kunt u hier zien.
Ze hebben overhangende poorten en artistieke uithangborden.
Verder zijn er leuke hofjes met terrassen waar u in een sfeervolle ambiance kunt
vertoeven.
Festspielhaus
Het gebouwencomplex van het kleine en het grote festivalhuis, alsmede de tot
openluchttheater verbouwde aartsbisschoppelijke rijschool dateren uit 1607.
Het nieuwe festivalgebouw werd in 1957 in de rotsen van de Monchberg uitgehouwen, het
biedt plaats aan 2400 toeschouwers,
Schloss Mirabell
Het slot is in 1606 gebouwd en werd in 1721 in barokstijl
Verbouwd en is beroemd om de rozentuin.
Verder worden er exposities gehouden.
Monchsberg
Vanaf de Monchsberg kunt u de stad in vogelvlucht
bekijken.
Een lift brengt u naar boven, waar u een prachtig
uitzicht over de stad heeft.
Over een bergweg van twee kilometer lengte kunt u
eventueel naar de vesting Hohensalzburg wandelen en
onderweg genieten van prachtige vergezichten.
Met de tandradbaan kunt u vervolgens vanaf de vesting
weer terug naar de stad.
Schloss Leopoldskron
Het in 1736 gebouwde rococoslot was tijdens de Festspiele
een trefpunt van kunstenaars.
Kapuzienerberg

Op een hoogte van 638 meter ligt het Kapucijnerklooster uit 1599, dat u via de
Kapuzienerstiege met 263 treden kunt bereiken.
Vanaf het bastion van het klooster heeft u een mooi uitzicht.
Slot Hellbrunn
Tussen Salzburg en Anif ligt slot Heilbrunn dat in 1615 als jachtslot en lustoord gebouwd
werd.
De Wasserspiele
De Wasserspiele trekken steeds meer bezoekers.
Het water uit een heldere bron brengt allerlei vernuftige apparaatjes in beweging.
Een stevige waterstraal laat een kroon zweven, ga niet kijken want als je erbij staat,
spuiten plotseling kleine waterstraaltjes in je broekspijp of onder je rok.
Ga ook niet op een van de vele banken tussen de beelden en watervalletjes of in een van
de paviljoentjes zitten, want al snel wordt u door fijne waterstraaltjes bespoten.
Als u toch wilt uitrusten, stap dan in een van de vele koetsjes en laat u uitgebreid voorlichten
over de Mozartstad.
Bij Marktschellenberg gaat u naar de binnenwegjes en beklimt de Vorderettenberg, links ligt de
drukke B305, maar u toert rustig over glooiende wegen naar Berchtesgaden.
Berchtesgaden
Berchtesgaden is een kuuroord tussen de meest imposante bergen van Duitsland, die haar
rijkdom aan de zoutmijnen te danken heeft.
Berchtesgaden ligt aan deze zijde van de Durrnberg en Hallein aan de overzijde.
Slechts één mijn is er voor het toerisme opengebleven, namelijk De Salzbergwerke. Als u hem
gaat bezoeken, dan gaat u over een houten glijbaan naar beneden, maar de trap nemen kan
natuurlijk ook.
U krijgt wel een mijnwerkerspak aan en rijdt met een treintje door de berg.
Kehlstein / Adolf Hitler
U toert van Berchtesgaden naar de Königssee en kijkt bij het plaatsje Schwob links tegen de
Kehlstein aan.
Het Kehlsteinhaus of het Adelaarsnest, ligt op de Kehlstein 1834 meter hoog en maakte deel
uit van de Obersalzberg.
Het was de naam voor het grote complex van de nazipartij.
In het dal lag het woonhuis van Hitler, Göring en Bormann naast een grote kazerne met
bijgebouwen.
Het Arendsnest werd op de top gebouwd als geschenk voor Hitler, dit vanwege zijn 50 e
verjaardag.
Het Arendsnest had geen slaapkamers en was bedoeld om te genieten van het prachtige
uitzicht.
Aan de bouw van het huis en de weg er naar toe, is ongeveer anderhalf jaar gewerkt.
Het geheel was in 1938 gereed.
Als u het Kehlsteinhaus wilt gaan bezoeken, dan rijdt u door tot aan de grote parkeerplaats
met kassa’s bij de Königssee, daar waar de route normaal rechtsaf via de Schornstrasse naar
Schönau gaat.
Bij de parkeerplaats kunt u een kaartje inclusief busreis kopen.
De bussen brengen u via een speciale panoramaroute naar boven.
De smalle bergweg is 6,5 kilometer lang en heeft 5 tunnels die in de rotsen zijn uitgehouwen.
Elke tunnel had een ijzeren poort, die bij een vijandelijke aanval gesloten kon worden.
Boven op de kleine parkeerplaats verlaat u de bus en komt in een tunnel die ruim 100 meter
lang is.
Met een lift die messing wanden heeft, wordt u vervolgens 124 meter hoger gebracht tot in het
Kehlsteinhaus.
De wanden in de lift zijn speciaal aangebracht om voor een spiegeleffect te zorgen, Hitler had
namelijk claustrofobie.
In het Kehlsteinhaus is nu een restaurant ondergebracht, vanwaar u een kleine
buitenwandeling kunt maken tot de plaatsen waar eens het luchtafweergeschut heeft gestaan.

Alle gebouwen in het dal van de Obersalzberg werden in de Tweede Wereldoorlog plat
gebombardeerd, of later door de nazi’s toen ze zich terugtrokken in brand gestoken.
Bij mist, regen of bewolking, kunt u beter niet naar boven gaan, dan heeft u namelijk geen
uitzicht.
Königssee
De diep groene Königssee is acht kilometer lang, ongeveer twee kilometer breed en heeft een
diepte van 188 meter.
Het meer wordt omschreven als een van de mooiste alpenmeren, het is omgeven door
loodrechte bergwanden.
Aan de zuidkant van het meer ligt de twee kilometer lange Obersee, die door een rotslawine
ooit van de Königssee gescheiden werd.
Met elektrische rondvaartboten kunt u er een vaart maken en ongeveer twee uur genieten van
de prachtige omgeving.
U gaat verder genieten van een mooie glooiende streek met prima wegen door de plaatsen
Scönau, Engedey, Ramsau om vervolgens bij de Hintersee aan te komen.
Het is een plaatje, maar helaas ook door het toerisme ontdekt, varen, restaurants en veel
parkeerders, dus snel verder.
Mooi zijn de volgende kilometers als u over de Alpenstrasse naar de Oostenrijkse grens bij
Unken toert.
U volgt de Saalach, passeert de Steinpass, vervolgens het plaatsje Niederland en bezoekt
Unken.
Unken
Bekend is er de Parochiekerk uit 1760 met een altaar in rococostijl.
De Unker Steltendansers zijn met hun steltendans in de hele regio bekend.
De steltendans is een dans waarbij een groep van tien jonge mensen op stelten dansen.
Zij dragen op hun hoofd een krans van bloemen en aan hun lichaam witte pakken met enorme
lange pijpen.
In Unken kunt u ook de Alpentuin met planten uit de bergwereld bezoeken.
Na Unken komt u op de B311 en volgt deze.
Zo nu en dan maakt u een ommetje door dorpen die verspreid in het stille achterland liggen,
om vervolgens de richting Zell am See aan te gaan houden.
Bij Thummersbach zoekt u uw eigen See op. Het is een See zonder “Adelaarsnest”.
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