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Universele

Salzburg haar unieke ligging aan het
begin van de Alpen, in een vlak landschap
waarachter

bergen

opdoemen,

is

indrukwekkend! Veel mensen zijn sterk
onder de indruk van die eerste aanblik.
Haar middeleeuwse oudheid, muzikaal
karakter, compactheid en romantische
sfeer maken de stad zo aantrekkelijk. De
meeste bezienswaardigheden vinden
we in de Altstadt, de binnenstad is in
zijn geheel beschermd Werelderfgoed!
Je wandelt er als het ware doorheen een
historische partituur, vol intermezzo’s,
melodische intervallen of staccato! Dat
Salzburg de geboortestad van Wolfgang
Amadeus Mozart is en filmlocatie van
The Sound of Music dragen bij tot de
wereldwijde aandacht.
Friedhof Sankt Sebastian

Een kluwen aan (snel)wegen komen
samen rond Salzburg. Wij naderen
Salzburg-Nord via de B156. Onder de
autosnelweg door de 1ste lichten rechts,
nemen we de Rauchenbichlerstrasse
en volgen het campingbord ‘Camping
Stadtblick’. Panorama-camping Stadtblick
is een terrassencamping met prachtig zicht
over de stad en Salzburger Festungsberg.
Bij de receptie reserveren ze kaarten
voor concerten en/of stadswandelingen.
Naast de camping loopt een wandel- en
fietspad, de supermarkt en bushaltes liggen op wandelafstand, met op de hoek
Zweigstrasse/Itzling Pflanzmannstrasse
de bussen 3 & 5 (Altstadt 15 min.). Bus
23 rijdt tot het station (5 min.). Een busticket enkel kost € 2,10. De goedkoopste
manier om de stad te bezichtigen, is met de SalzburgCard. Alle
bussen zijn gratis alsook de toegang tot de meeste bezienswaardigheden. Wij opteren voor de 72u kaart, dan heb je meer tijd
en kan je van een concert genieten. De oude binnenstad (4 km)
is ook bereikbaar via het fietspad langs de beek naar de Salzach.
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Historisch hart

Er is een vlotte busverbinding naar de
stad. Wij nemen bus 3 tot de Altstadt,
halte Mozartsteg en lopen naar de
Mozartplatz met imposant standbeeld
van Mozart. Hier bevindt zich ook de toeristische dienst. Met het stadsplan geraak
je aardig weg, voor georganiseerde stadswandelingen moet je vooraf inschrijven!
De SalzburgCard en tickets voor concerten
zijn hier te koop. Aan de overzijde ligt
het Aartsbisschoppelijk paleis en Salzburg
Museum. Na het bezoek genieten talrijke toeristen buiten op het terras van
het wereldberoemde klokkenspel, dat
dagelijks vanuit het aartsbisschoppelijk
paleis luidt. Op Residenzplatz staat een
fontein centraal voor de Residenz. Dit
magnifieke paleis en museum kun je onder begeleiding bezoeken en geeft de luxe weer waarin de aartsbisschoppen leefden.
De Dom van Salzburg domineert met zijn architecturale uitstraling en dubbele torens. De koepel, barok interieur en 7 orgels (5
zichtbaar) zijn indrukwekkend. Het rechtse orgel boven het altaar

bühne

heeft Mozart nog bespeeld. Zijn ouders zijn hier gehuwd en hij
en zijn zus gedoopt. Elke zondag tijdens de hoogmis wordt er
hemelse muziek gespeeld! En het geluid van de klokkentorens
met de zeven klokken wordt als mooiste van Oostenrijk ervaren. We lopen de Domplatz over de boog onderdoor en komen
bij het oudste monument van Salzburg, Stift Sankt Peter. Dit is
het oudste klooster van Midden-Europa bekend voor zijn oude
bibliotheek met waardevolle manuscripten. De ‘Mozart Dinner
Concerten’ gaan hier door om 20u in de barokzaal op de 1ste verdieping. (Een niet te missen ervaring in uitzonderlijk kader, middeleeuwse kledij en hemelse gezangen.) Buiten lopen we rechts
naar het St.Peterfriedhof en catacomben, het oudste kerkhof
van Salzburg, vaak gebruikt als filmlocatie. Wie herinnert zich de
vluchtscène van de familie Von Trapp tijdens het muziekfestival?
De catacomben uitgehouwen in de Mönchsberg kun je bezoeken.

Hoogtepunt
Buiten het kerkhof lopen we rechts de Festungsgasse omhoog
naar de kabelbaan van de Hohensalzburg. Elke 10 min. vertrekt
er een gondel. In 40 sec. ben je boven wat je anders een 20
min. klim kost! De Hohensalzburg bovenop de Festungsberg is
het symbool van de stad. Je kan er vrij rondwandelen, kiezen
voor de rondleiding of het Burgmuseum bezoeken. De Gouden

kamers, het hout- en smeedwerk, de wapens en harnassen
zijn prachtig, de ridderzaal en de folterkamer indrukwekkend!
Geniet er van het fantastisch uitzicht over de stad en bergen! In
de middeleeuwse vertrekken vinden allerlei evenementen en
concerten plaats. De vesting is ook een internationaal trefpunt
voor kunstenaars. Eenmaal terug beneden lopen we door de
Festungsgasse naar Kapittelplatz met de Kapitelschwemme, die
vroeger dienst deed als drink- en wasplaats voor paarden, net
als de Pferdeschwemme aan de andere kant van het centrum.
Kapittelplatz, Residenzplatz en Mozartplatz zijn met elkaar
verbonden; tijdens de wereldberoemde Salzburger Festspiele
(19 juli t/m september 2013) worden hier vele werken van
Mozart opgevoerd! We wandelen van de Mozartplatz links
naar de Waagplatz met prachtige zonnewijzer! De Judengasse,
Alter Markt en omgeving zijn het commerciële hart. De smalle
straatjes verbergen prachtige gevels, versierde uithangborden
en leuke winkels met chocolade, souvenirs en merkkledij.
Idyllische binnenpleintjes nodigen uit even te verpozen.

Wonderkind
Voorbij het oude Rathaus komen we in de Getreidegasse, de
prestigieuze winkelstraat. Het geboortehuis van Mozart bevindt
zich op Getreidegasse 9 (3de verdieping). Thans ingericht als
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