grand tour
Salzburgerland
Tekst en foto’s: Katy De Wael - Raymond Jacobs
Met dank aan de Oostenrijkse Dienst voor
Toerisme te Brussel

Eén met
de natuur
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Kunnen grillige bergen, glasheldere meren, natuurfenomenen je verleiden? Ben je sportief en is geen uitdaging jou
te veel of ben jij die natuurgenieter met oog voor fauna en flora? Salzburgerland is dé vakantiebestemming voor
de allround toerist. Elk seizoen heeft zo zijn specifieke voordelen en weet een eigen publiek aan te trekken. Het
wintersporttoerisme is heel populair, doch fervente bergwandelaars, mountainbikers, speleologen, vliegsport- en
hengelbeoefenaars en/of zonnekloppers vinden alom hun gading.
Salzburgerland is door zijn centrale ligging in Europa goed
bereikbaar. Houd er rekening mee, dat de snelwegen in
Oostenrijk betalend zijn! Het autobahnvignet is verkrijgbaar
bij de grensovergangen of tankstations. De deelstaat Salzburg
wordt Salzburgerland genoemd om een onderscheid te maken
met de hoofdstad Salzburg. Er zijn 5 districten en elke regio
van noord tot zuid heeft zo zijn bijzonderheden. Wij reizen
richting Zell am See (district Pinzgau) via de 311 en hoeven
geen wegenvignet. In de brochure van de toeristische dienst:
‘Campings in het SalzburgerLand’ vind je de camping die bij je
past. Wij rijden naar camping Sportcamp Woferlgut in Bruck an
der Glocknerstraße. Deze sportcamping met uitgebreide faciliteiten en Wellnesscentrum heeft een fantastisch sanitair, mooie
plaatsen en wordt druk bezocht in alle seizoenen!

Ontstress en geniet
De SalzburgerLand Card is de ideale formule om zo gericht
mogelijk de streek te ontdekken. Je kunt kiezen uit de 6 of 12
dagenkaart, met geldigheid van mei tot oktober. De toegang tot
190 natuurfenomenen, culturele bezienswaardigheden, zwembaden, kabelbanen en andere attracties zijn inbegrepen. Je kunt
de kaart online bestellen, aankopen bij de dienst van toerisme
of bij de receptie op de camping! Salzburgerland biedt genoeg
mogelijkheden voor winter- en zomertoerisme. Het skiseizoen
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in het gebied Zell am See-Kaprun begint in de vroege herfst en
duurt tot de vroege zomer. Zell am See en de Zeller See hebben
veel te bieden. Zoals het stadsmuseum Vogtturm, parochiekerk
met middeleeuwse fresco’s of Romeinse nederzetting. Door de
gemeente loopt de Tauernfietsroute en bergwandelaars kunnen
in het centrum de kabelbaan nemen naar de Schmittenhöhe
(1968m). Daar starten verschillende bewegwijzerde wandelroutes. Voor mountainbikers zijn er in Salzburgerland 250 tochten uitgetekend met trails, klimpartijen en adembenemende
panorama’s. In de brochure ‘Bikeparadijs Salzburgerland’ (gratis
aanvragen) zitten kaarten, hoogteprofielen en GPS-tracks.

Grootste natuurreservaat
We brengen een bezoek aan het Nationalparkzentrum Mittersill.
Het Nationalpark Hohe Tauern is het grootste natuurreservaat
van de Alpen en strekt zich uit over Salzburgerland, Karinthië en
Tirol. Het groot en modern bezoekerscentrum laat je kennismaken met de wereld van de kristallen & edelstenen, van water
tot ijs, de ‘drieduizenders’ en zijn gletsjers in een interactieve
tentoonstellingsruimte. De Tauernradweg loopt hier langs! De
kabelbaan naar Wildkogel was gesloten wegens weersomstandigheden. Ander plan: in de Meilinger Taverne op het stadsplein
van Mittelsill gaan we de locale keuken ontdekken. Wat een
prachtig interieur, sfeer en gastronomische tongstreling! Hier
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Wolfgangsee, St. Gilgen
Lichtensteinklamm: St. Johan
Nationalpark Höhe Tauern: Fusch a. d. Glocknerstraße
Krimmler Wasserfälle: Krimml
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bereiden ze streekgerechten met seizoensgebonden producten. Van Mittersill vervolgen we de D165 naar de Krimmler
Wasserfälle. Wij nemen de parking 2 (€ 4,00) en na 10 min.
stappen komen we bij de WasserWunderWelt Krimml, waar we
een combiticket nemen. Wij wandelen naar de watervallen van
Krimml in ongerepte natuur. Opgepast de weg is ongelijk, glibberig en soms moeilijk begaanbaar. We zien moedige ouders
buggy’s voortduwen tot hilariteit van de kids! De watervallen
van Krimml zijn de grootste van Centraal-Europa met een valhoogte van bijna 400 meter. Wat een schouwspel! Glashelder
water stort zich in drie watervallen met oerkracht naar beneden
en laat een fijne nevel na, waar mensen zitten te genieten op
de banken. Langs de watervallen loopt een pad naar boven.
Hier start de fantastische fietsroute, de Tauernradweg (300 km)
naar Salzburg. Wij keren op onze stappen terug en bezoeken
het WasserWunderWelt: een tentoonstelling over water met
interactieve experimenten, natuurfilm en waterpark. Volg het
tuinpad en ontdek de watertuinen! Oud en jong worden speels!

Hemelrijkend
Een schitterende lucht vandaag! Ideaal weer om de 48 km lange
route door uniek berglandschap te rijden, naar de hoogste bergtop van Oostenrijk. De Großglockner Hochalpenstraße wordt door
velen gezien als één van de mooiste bergstraten ter wereld! Een
tageskarte kan je kopen bij de toeristische diensten of de tolkassa in Fush. Er staan grote waarschuwingsborden voor het veilig op en af rijden van de Großglockner Hochalpenstraße. Neem
deze regels ter harte! Het wordt een indrukwekkende tocht! De
route vraagt veel aandacht, door de haarspeldbochten die elkaar
in snel tempo opvolgen. Onderweg zijn er verschillende uitzichtpunten, waar men kan stoppen om foto’s te nemen of even op
adem te komen. Vele motorrijders genieten van de talrijke boch-

ten en soms met de moed der wanhoop beklimmen fietsers de
pas! Hoogtepunt wordt de Kaiser-Franz-Josef-Höhe (uitzichtpunt
11) op 2369 m met uitzicht op de Pasterze-gletsjer. Er is een
grote parkeergarage en op het dak een fantastisch panorama
op de Großglockner, de gletsjer en Johannisberg. Jammer, maar
van hieruit is ook de opwarming van de aarde goed te zien.
Aan dit tempo zal de gletsjer van de Großglockner spoedig
verdwijnen! Loop even het Erlebeniszentrum binnen en volg de
evolutie van de Großglockner. Bergwandelaars halen info in het
kantoortje van de toeristische dienst. Vanop het plateau vertrekken er verschillende wandelroutes. Heiligenblut (Karinthië) is
het eindpunt van de Großglockner Hochalpenstraße. Bezoek de
kerk Sankt Vinzenz (15de eeuw) met fraai altaar en kerkhof met
wijds zicht over de vallei. Geniet van al dit moois van op een
terrasje. We keren terug via dezelfde weg en zijn getuige van
de accurate werking van de Alpense helicopter reddingsdienst.
Een kampeerauto was tegen de bergflank gereden, nadat de
remmen oververhit raakten! Aan de voet van de Großglockner
Hochalpenstraße naast de tolkassa nemen we een frisse neus in
het Wild- & freizeitpark Ferleiten; met grote speeltuin, wildpark
en locale keuken met overheerlijke taarten! Een mooie afsluiter.

Natuurlijke kracht
Vandaag is het zwaar bewolkt en de Hochalmbahn Rauris
(kabelbaan naar de roofvogelshow en goudvissenwereld) is
gesloten wegens weersomstandigheden. We keren terug en
gaan naar de Kitzlochklamm van Taxenbach. Slecht toegankelijk voor andersvaliden & kinderwagens omwille van de vele
trappen! Deze kunnen altijd beneden blijven wachten op het
terras. Bij punt 5 – 415 treden hoger en 30 min. later heb je
een splitsing. De top van de kloof is nog 30 min. verder. Hou
je het voor bekeken, dan ga je links richting parking (20 min.)
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