VAKANTIE: SALZBURGERLAND
Zell am See-Gerlos-Krimml
Salzburgerland
In de provincie Salzburgerland wonen ongeveer vijfhonderdduizend mensen.
De Oostenrijkse regering en de aartsbisschop zetelen in de hoofdstad Salzburg.
Het Salzburgerland reikt vanaf de Duits-Oostenrijkse grens tot aan de Kitzbüheler Alpen, de
Hohe en Niedere Tauern en het merengebied Salzkammergut.
Het bezit een zeer gevarieerd landschap, met culturele bezienswaardigheden, bergen, meren,
bossen en dalen.
Het Salzburgerland is een land van hoge bergen en stille meren, koele gletsjers en woeste
kloven, waarin het heerlijk toeren en wandelen is.
De Salzach en Saalach met hun zijdalen vormen er een uitdaging.
Daarnaast is er natuurlijk Salzburg zelf met zijn monumentale burchten en barokke
bouwwerken, een rijkdom die nauw samenhangt met zout en goud.
De meeste wandeltochten in het Salzburgerland zijn bewegwijzerd en vullen al gauw een halve
dag.
Onderweg zult u gevarieerde onderwerpen tegenkomen: oude mijnen, gletsjers, er is een
pelgrimstocht, een panoramawandeling en een geologische wandeling in de Hohe Tauern.
Zell am See
Zell am See is een toeristenplaats met een spoorlijn tussen het stadje en het meer.
Het heeft goede hotels, restaurants, terrassen aan het meer, mogelijkheden voor een
rondvaart, een strandbad en een zeilschool.
Verder heeft Zell am See een gondelbaan naar de Schmittenhohe, stoeltjesliften en veel
wandelwegen.
De Zellersee is 4 kilometer lang, 1,5 kilometer breed en 70 meter diep.
In het water weerspiegelen de gletsjers van de Kitzsteinhorn, 3203 meter hoog, de
kalkwanden van de Steinernes
Meerbergen en de beboste hellingen rondom het meer. Het water heeft in de zomer een
temperatuur van tussen de 18 en 24 graden Celsius, waarin het heerlijk zwemmen is.
Bijzonder mooi zijn de bergen bij zonsopkomst en zonsondergang en met een beetje geluk
kunt u het “Alpenglühen” aanschouwen
In de winter is Zell am See een wintersportparadijs met uitgestrekte skivelden en een
bevroren meer.
In Zell am See, waartoe ook het aan de overzijde van het meer gelegen plaatsje
Thummersbach behoort, heeft verschillende interessante oude historische gebouwen en een
mooi strand.
U heeft vanuit beide een prachtig uitzicht over het meer en op het natuurschoon van de
bergen.
U kijkt o.a. uit op de Schmittenhöhe 1965 meter, de Hundstein 2117 meter en de
Schwalbenwand 2011 meter.
Achter Thummersbach en uw hotel, rijst de Hanneckkogel op, die met 1857 meter de hoogste
beboste berg van Europa is.
Bezienswaardigheden in Zell am See
De parochiekerk, oorspronkelijk Romaans uit de 11e eeuw, later in gotische stijl verbouwd,
met een beeld van de Madonna met Kind, uit de 15e eeuw.
Het gebouw van het districtsbestuur, uit de 16e eeuw.
De Vogtturm, een toren uit het jaar 1000.
Verschillende oude gebouwen uit de 16e eeuw aan de Stadtplatz.
Het slot Rosenberg uit 1583.
Het slot Prielau uit 1425 aan de noordoever van het meer.
Het slot Kammer uit 1547.
Het slot Saalhof uit 1296 bij de ingang van het Glemmdal.
Het slot Fischhorn uit 1273 mooi gelegen tussen de Zellersee en het Salzachdal.
Het slot Kaprun uit 1228.

Uw tocht begint aan de Zellersee, waarna u de B168 volgt via Piesendorf naar Mittersill, waar u
de Pass Thurn opgaat.
Mittersill
Mittersill ligt aan een belangrijk knooppunt van wegen en wordt beheerst door het slot Mittersill.
Het dorp heeft in de loop van de tijden diverse keren te kampen gehad met overstromingen van
de Salzach en met verschillende branden.
Omdat Mittersill in de Romeinse tijd een belangrijke bergovergang was tussen de Inn en het
gebied van de Salzach, bouwden de Romeinen er een wachttoren die als "zendtoren" dienst
deed.
Hij werd genoemd: "Turris Speculatoria", hetgeen seintoren betekent.
Het seinen deed men door middel van spiegels.
Deze Pass Thurn is de natuurlijke grens tussen de bondslanden Tirol en Salzburg.
Sinds de aanleg van de Felbertauerntunnel, is de overgang een niet meer weg te denken
schakel in de noord-zuidverbinding.
Op de pas is een parkeerterrein, vanwaar een stoeltjeslift omhoog gaat.
De metalen palen met rode kop die u tussen de rotsen ziet staan, markeren de oliepijpleiding
die van Triëst in Italië, dwars door de Oostenrijkse bergen naar het Duitse Ingolstadt gaat.
Bij Kitzbühel doorboort de pijpleiding de Hahnenkamm op een hoogte van 1100 meter.
Kitzbühel
Als wintersportplaats is Kitzbühel erg belangrijk.
De plaats is bekend geworden door het vinden van koper en zilver in de 16e en 17e eeuw.
De Katherinenkirche in het centrum, waar u langs toert, dateert uit de 14e eeuw en heeft een
prachtig carillon.
Net voor Kitzbühel ziet u links de Hahenkamm, bekend om de "Hahnenkamm-rennen".
Met een cabinelift kunt u naar 1655 meter hoogte.
Rechts na Kitzbühel op de Kitzbüheler Horn ligt op circa 1900 meter hoogte de
Alpenblumengarten, waar u veel voorbeelden van de rijke en veelzijdige alpenflora aantreft.
Kitzbühel kent een prachtige natuur en op sportgebied is vrijwel alles mogelijk.
Het skigebied is prachtig en door de hoge ligging sneeuwzeker.
Het vormt samen met Kirchberg een van de grootste aaneengesloten skigebieden van
Oostenrijk.
Voor wandelaars en fietsers zijn er diverse paden aangelegd en routes uitgestippeld.
Er zijn goede mogelijkheden voor ontspanning zoals een zwembad en diverse
massagemogelijkheden en schoonheidsbehandelingen.
U toert door het mondaine centrum en verlaat de plaats langs de Schwarsee, dat in de zomer een
watertemperatuur heeft tussen de 22 tot 28 Celsius.
Na de Schwarsee gaat u bij Söll de binnendoor weggetjes opzoeken.
Smalle draaiende goed berijdbare geasfalteerde kronkels laten u tegen de berghellingen van
de Kleiner Pölven en de Höhe Salve aanplakken en bieden u erg mooie uitzichten over het
Mühltal.
U bekijkt er Söll, Itter en Hopfgarten om vervolgens bij Wörgl de B171 op te rijden om
Rattenberg te gaan bezoeken.
Rattenberg
Rattenberg werd in de dertiende eeuw gebouwd tussen een heuvel en de rivier de Inn,
zodoende was de plek makkelijk te verdedigen tegen rovers.
Rattenberg is het kleinste en oudste stadje van Tirol en vroeger een tolplaats.
Tot 1766 waren de schepen verplicht in Rattenberg aan te leggen en tol te betalen
Maar toen er veiliger tijden aanbraken, verschenen overal dorpjes en meestal op veel
aangenamere plekken dan Rattenberg.
Doordat de bergwand de zon blokkeert, is Rattenberg namelijk elk jaar tussen november en
februari verduisterd.
Met behulp van enorme spiegels wordt het dorp in die periode van zonlicht voorzien.
Dertig heliostats laten dan vanaf reflectoren die op een zonnige heuvel bij het nabijgelegen
Kramsach staan, het zonlicht weerkaatsen.

De zonnestralen moeten heel precies weerkaatsen, hetgeen een monnikenwerk is omdat zelfs
de meest moderne spiegels nooit helemaal spiegelglad zijn en altijd kwetsbaar voor sterke
wind.
Volgens kenners kunnen die problemen opgelost worden, maar dan is er een spiegel zo groot
als een voetbalveld nodig om heel Rattenberg te kunnen verlichten.
Het plan bestaat om over het dorp een dozijn “hotspots” te verspreiden.
Dit zijn dan enorme verlichte gebieden, waar dorpelingen kunnen zonnebaden.
In Rattenberg kun u zien dat het stadje zijn middeleeuws karakter heeft behouden.
Verder is Rattenberg beroemd om het kristal.
Verschillende werkplaatsen met glasblazerijen en slijperijen kunt u langs de Sudtiroler Strasse
bezoeken.
Er worden dan ook vele glazen en vazen van kristal als souvenir meegenomen, natuurlijk
staan de namen erin gegraveerd.
Unterinntal
U toert hier door het Unterinntal, het brede hoofddal door Tirol.
Het begin van het Unterinntal is erg aantrekkelijk door de burchten bij Brixlegg, zij stonden in
de Middeleeuwen op een driesprong van bisdommen stonden.
De drie waren: Beieren met het Unterinntal, Salzburg met het Zillertal en Innsbruck in het
westen.
Aan het einde van het Unterinntal wordt de nauwe doorgang bewaakt door Schloss Kufstein,
het imposantste onder de kastelen van het Unterinntal.
Jenbach
Jenbach heeft als plaats zelf weinig te bieden.
Alleen het oude station is interessant, want hier kan men met 2 leuke oude treintjes de
Achensee Bahn en de Zillertal Bahn een ritje maken.
Even buiten Jenbach staat boven op de berg het hooggelegen Schloss Tratzberg, die de graven
van Tirol moest beschermen.
Zillertal
De Ziller baande zich in de loop der tijden een weg door de Zillertaler Alpen met als resultaat
een prachtige vallei.
Wie het 45 km lange Zillertal binnenkomt, zal meteen zien hoe ruim dit zijdal van de Inn is.
De dalbodem is overdekt met weidegrond, waar de koeien grazen voordat ze naar de hogere
alpenweiden worden gebracht.
Die hellingen lopen langzaam op en gaan over in beboste toppen tot aan de boomgrens, waar
de witte sneeuwpieken van de Alpen nog net bovenuit steken.
Op dit groene tapijt liggen tot bijna boven aan de hellingen houten bruine boerderijen en
alpenhutten, met hier en daar een kapel of kerk.
Aan die enorme alpenwereld heeft het Zillertal een groot deel van zijn bekendheid te danken.
Waaiervormig strekken de Zillertaler Gründe zich in de bergwereld uit.
Het zijn korte, kloofachtige eindvertakkingen in het domein van de eeuwige sneeuw, de
gletsjers en de drieduizenders.
De meest aantrekkelijke plaatsen in deze vallei zijn Zell am Ziller en Mayrhofen.
Op de plaats waar ooit de Zell (tent) van een kluizenaar zou hebben gestaan, prijkt nu de
fraaie parochiekerk van Zell am Ziller.
De kerk wordt beschouwd als een van de voornaamste kerken in barokstijl van Tirol.
Zell am Ziller
Geografisch gezien is Zell het middelpunt van de Zillertal vallei.
Het is vooral in de winter een populaire vakantiebestemming.
In de directe omgeving liggen enkele gehuchten zoals Gerlosberg, Hainzenberg, Zellberg en
Rohrberg.
Het mooie landschap bij Zell am Ziller trekt ook in de zomer veel bezoekers.
Door de prachtige alpenweiden is de streek vooral bij wandelaars geliefd.
Als u de Gerlospass opdraait, staat het witte koepelkerkje Maria Rast uit de 18e eeuw aan de
linkerkant, het heeft rode torentjes.

Mayrhofen
Mayrhofen dankt zijn toeristische belangstelling grotendeels aan de nabijheid van de Zillertaler
Gründe.
Gründe zijn steile, hooggelegen dalen die tot diep in het hooggebergte doordringen.
Het decor van deze Gründe wordt gevormd door bergreuzen van boven de 3000 meter zoals
de Grosse Mösele, de Hochfeiler en de Schwarzenstein, op de grens met Italië.
Gerlos
Gerlos ligt op een hoogte van 1245 meter waar in de winter sneeuw gegarandeerd wordt. Er
zijn in totaal maar liefst 160 kilometer aan pistes.
Verder zijn in 53 skiliften die u naar alle kanten van het gebied brengen.
In de zomer kunt u in de omgeving prachtige wandeltochten maken.
Gerlosstrasse
De Gerlosstrasse begint in het Zillertal en klimt draaiend naar Hainzenberg met schitterende
uitzichten over het dal. De strasse is de route naar het grote wintersportgebeuren van Gerlos.
Het toeristendorp bekijken, het Wildgerlostal met het stuwmeer Speicher Durchlassboden en
dan de keuze.
Net voor de tolpoorten kunt u namelijk links de Oude Gerlospass naar Waid nemen.
Het is een smalle dalende weg van 20% met enkele uitwijkplaatsen, die veel vraagt van de
bestuurder.
Hij wordt dan ook alleen maar aangeraden voor de ervaren rijder.
Kiest u voor de nieuwe Gerlosstrasse, dan betaald u tol en kunt genieten van een schitterende
afdaling met mooie parkeerplaatsen die uitzicht geven op de aan de overzijde liggende Krimml
Wasserfälle.
De route voert u over de tolweg naar het diep onder u liggende Krimml.
Na de afdaling ziet u rechts bij de waterval het Krimmler Aachental liggen.
Het Krimmler Aachental/Krimml Wasserfälle
Het Krimmler Aachental is met 1470 m het hoogst gelegen Tauerndal.
Het splitst aan het einde van het dal in twee zijdalen: Rainbach- en Windbachtal.
Aan het eind van deze zijdalen komt u bij de gletsjers Krimmler Kees en Dreiherrenspitze op
een hoogte van 3500 meter.
Op de berghellingen groeien prachtige pijnboomwouden.
In de verte ziet u de Krimml Wasserfälle, het zijn de grootste watervallen van Europa.
Het water van de Krimmeler Ache stort zich hier in 3 etappes over 360 meter naar beneden.
Na de natuurpracht gaat u wat dorpen bekijken en kleinere weggetjes opzoeken Wald,
Neukirchen en Bramberg.
Bij Mittersill komt u op de B165 en heeft u de mogelijkheid om bij Uttendorf het Stubachtal te
gaan ontdekken.
Stubachtal
Voorbij Schneiderau vertakt het dal zich en eindigt onder de gletsjers van de Glockner- en de
Granatspitzgruppe.
Links liggen een aantal stuwmeren die toegankelijk zijn
Rechts ligt het Dorfer Öd, een stil en verlaten dal, waar de wandelaar zijn eigen weg moet
zoeken.
Aan het einde van de weg bij Enzingerboden, voert een kabelbaan naar de Rudolfshütte op
2315 meter hoogte.
Daar heeft u mooie uitzichten over de Eiskögele en de Johannisberg, die de bovenrand van de
grote Pasterze-gletsjer vormen.
Na het Stubachtal bent u nog maar enkele kilometers verwijdert van Zell am See, waar u terug
kunt kijken op een toeristische toer.
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