
Oostenrijk
Wie aan Oostenrijk denkt, denkt aan bergen, wandelen en skiën. Maar Oostenrijk biedt zoveel meer.
Maak eens kennis met de Oostenrijkse Gemütlichkeit!
TERUG
Oostenrijk is het land van besneeuwde bergtoppen, bloeiende almen, blauwe bergmeren, spectaculaire
bergwegen, klassieke muziek, bruisend Wenen, vriendelijke mensen en heerlijk eten. Ontdek alle facetten
van een reis naar Oostenrijk!

Uiteraard de wintersport

De meeste Nederlanders kennen Oostenrijk van wintersport. Oostenrijk kent een lang
wintersportseizoen, mede door de ligging van een aantal gletsjers in de wintersportgebieden. Op een
aantal van deze gletsjers zoals o.a. Hintertux, Dachstein Kaprun, kun je zelfs in de zomer skiën. De
wintersport in Oostenrijk kent ook een zeer gezellige après-ski.

Zomer in Oostenrijk

Toch is het óók in de zomer goed toeven in Oostenrijk. Je kunt heerlijk wandelen over almen en
bergtoppen. Maak eens een meerdaagse wandeltocht waarbij je overnacht in sfeervolle berghutten. ’s
Avonds is het eten wat de pot schaft, genieten van een prachtige zonsondergang in de bergen en vroeg
naar bed om de volgende ochtend op tijd de volgende toppen te bedwingen. Mooie wandelgebieden
vind je bijvoorbeeld in Tirol, het Voralgebergte of het Salzburgerland. Ook de sportieve fietser komt
uitstekend aan zijn trekken tijdens een reis in Oostenrijk. Met de mountainbike kun je mooie trails in de
bergen fietsen. Liever op de racefiets? Er zijn genoeg uitdagende bergpassen! Fiets je liever op vlakker
gebied, denk dan eens aan een fietsvakantie langs de Donau.



De Alpenstrassen

Wil je erop uit met de auto of de motor, dan kun je je hart ophalen op de vele Alpenstrassen die het
land rijk is. Via haarspeldbochten omhoog en daar genieten van prachtige uitzichten.
Watersportliefhebbers voelen zich thuis in één van de vele meren die Karinthië rijk is. Met een
watertemperatuur van gemiddeld 28 graden is het hier heerlijk!

Oostenrijk zomervakantie

Steden

Hofstad Wenen

Een bezoek aan Wenen kan tijdens een reis naar Oostenrijk niet ontbreken. Wenen is een prachtige
nostalgische stad. De stad is prima te verkennen te voet of met de tram. Nog leuker is in een
typisch Weense Fiaker (koets) te stappen en je zo langs alle bezienswaardigheden te laten leiden.
Waan je in de tijd van Sissi, bezoek Schloss Schönbrunn met het mooie slotpark. Sla een bezoek
aan de oudste dierentuin ter wereld, Tiergarten Schönbrunn, niet over. Ook de voormalige
residentie Hofburg midden in Wenen is een bezoek waard. Hier is tevens de Spaanse Rijschool
gevestigd. Shows zijn vaak ver van tevoren uitverkocht, dus reserveren is wel aanbevolen.
Muziekliefhebbers bezoeken het Haus der Musik en het Operagebouw. Bezoek je Wenen met
kinderen? Ga dan ook naar het beroemde amusementspark het Prater. Nog wat culinaire tips, de
enige echte originele Wiener Schnitzel eet je bij Figlmüller, in het centrum van Wenen, en de enige
echte Sachtertorte bestel je bij Hotel Sacher, vlakbij het operagebouw.



Muziekstad Salzburg

Oostenrijk is natuurlijk ook het land van de muziek. Bezoek in muziekstad Salzburg bijvoorbeeld het
geboortehuis van Wolfgang Amadeus Mozart, thans ingericht als museum over zijn leven, of treed
in de voetsporen van de familie Von Trapp met de Sound of Music Tour. Sla ook een bezoek aan
Schloss Mirabel en de Hohe Festung, hoog boven de stad, niet over. Voordat je naar huis gaat,
neem je natuurlijk de beroemde lekkere chocolade Mozart Kugeln mee.

Alpenhoofdstad Innsbruck

Als je in Tirol verblijft, tijdens je wintersport of je zomervakantie, mag een bezoek aan Innsbruck
eigenlijk niet worden overgeslagen. Het oude stadscentrum van Innsbruck kent verschillende leuke
steegjes. In één van die steegjes eet je de echte Apfelstrudel bij Strudel-Café Kröll. Het symbool van
Innsbruck is het Goldenes Dachl, een erker bedekt met vergulde koperen dakpannen. Beklim de
Stadtturm en geniet van het uitzicht over de stad. In de Maria Theresienstrasse kun je gezellig
winkelen. Iets buiten de stad kun je het 16e eeuwse Schloss Ambrass bezoeken. Ook een bezoekje
waard is de Olympische skischans, de Bergiselschanze. Elk jaar op 4 januari vindt hier het
Vierschanzentournee plaats. Op het panoramaterras heb je prachtig uitzicht over de stad en
komen de vliegtuigen op neushoogte voorbij!

Zoals je ziet biedt een reis naar Oostenrijk veel meer dan alleen sneeuw en bergen. Het land leent
zich mede daarom uitstekend voor een (auto)rondreis.


