
Oostenrijk
Salzkammergut 

P R I M A T O U R S

Het betoverende Salzburgerland heet u welkom. Dit ‘landje’ in het hart van Europa heeft een bekoorlijk, veelzijdig 
en verheven landschap te bieden. Onze verblijfstek ligt in het dorpje Abtenau, tussen het Tennengebergte en het 
Dachsteinmassief, een perfect vakantielandschap. Deze lieflijke plek heeft aan de moderne, verwende toerist 
bijna alles te bieden waarvan z'n hartje kan dromen: prachtige wandelwegen voor de stille genieter in een sprook-
jesachtige sfeer en de feeërieke bezienswaardigheden rond Salzburg en de Dachstein. 



Geniet van het idyllische Salzkammergut...

PROGRAMMA

1e dag (D) Heenreis
Vertrek ‘s morgens via Duitse autowegen richting München. 
Via Salzburg bereiken we het Lammertal in de late namiddag. 
De volgende 6 nachten is uw kamer gereserveerd in
Hotel Post 4* te Abtenau.

2e dag (OLD) Abtenau en zijn omgeving
Na het ontbijt verkennen we al wandelend Abtenau en omgeving. 
Na de lunch nemen we de gondellift. Van hieruit ontplooit zich 
een heerlijk uitzicht op het Dachsteinmassief, de Bischofsmütze, 
het Tennengebergte en ook het Postalmgebied. Geïnteresseer-
den kunnen afdalen met de opwindende zomerrodelbaan.

3e dag (OD) Salzburg, een prachtige stad met een rijk verleden
We starten deze dag met een bezoek aan het grappige ‘lustslot’ 
Hellbrunn, met z’n ‘Wasserspiele’ (fonteinen en cascaden). 
Tijdens een wandeling verkennen we de eeuwenoude historische 
binnenstad, die nog steeds de rijkdom van destijds uitstraalt. 
Geklemd tussen de rivier de Salzach en de Festungsberg, 
vergaarde deze stad haar rijkdom met zout. Met de winst van 
deze lucratieve zouthandel lieten de machtige aartsbisschoppen 
een schitterende barokke residentiestad bouwen en zo bepaal-
den zij mee het uiterlijk van de stad door prachtige woningen, 
kerken en tuinen te laten bouwen. De namiddag kan u naar eigen 
believen invullen. Aan te bevelen zijn o.a. een bezoek aan het 
DomQuartier (ca. € 13), een culturele parel die ooit het centrum 
was van het prinsaartsbisdom Salzburg. Het indrukwekkende 
decor toont de weelderige en luxueuze grandeur van weleer. 
Maar Salzburg ademt ook Mozart! De beroemdste componist ter 
wereld werd hier op 27 januari 1756 geboren. Het opvallende, 
gele pand aan de Getreidegasse, het geboortehuis van Mozart 
(ca. € 12) is ondertussen een museum waar we o.a. een verzame-
ling memorabilia van de componist en zijn eerste instrumenten 
kunnen bewonderen. Hier bracht het wonderkind uit Salzburg zijn 
eerste 17 levensjaren door. Of u bezoekt met de lift burcht 
Hohensalzburg (ca. € 16).

4e dag (OLD) Naar het hart van Salzkammergut
Via de Postalmstrasse, een 28,5 km lange bergweg, bereiken we  
de Postalm, het tweede grootste almgebied van heel Europa. 
Onder begeleiding kunnen liefhebbers hier een mooie wandeling 
maken. We lunchen op de Postalm en dalen daarna af naar Sankt 
Gilgen aan de Wolfgangsee. Zoals keizer Franz-Joseph in de 
operette ‘Het Witte Paard’ nemen we de boot voor de oversteek 
naar Sankt Wolfgang. Een glaasje op het terras van het beroemde 
restaurant  ‘Im Weissen Rössl’ (facultatief) mag hier niet ontbre-

ken. In de bedevaartkerk bewonderen we het wereldberoemde 
houtgesneden Pacher-altaar. Een beetje weemoedig van zoveel 
heerlijke romantiek keren we voldaan terug via Bad Ischl en Bad 
Goisern. Het was weer een romantische dag!

5e dag (OLD) Hallstatt
Na het ontbijt bezoeken we het historische stadje Hallstatt, 
prachtig gelegen, geprangd tegen de rotswand van de fjordachti-
ge Hallstätter See. In dit zeer pittoreske toeristische plaatsje 
lunchen we en bezoeken o.a. de kerk en het knekelhuis (ca. € 2,50). 
In de namiddag rijden we naar het zuidelijke deel van het 
veelbezongen Salzkammergut. Via Pass Gschütt bereiken we de 
Gosausee, als het ware ingesloten in het Dachsteinmassief… 
Men waant zich hier werkelijk in een Noorse fjord. Een vlakke 
wandeling langs het meer doet dit unieke decor nog beter tot z’n 
recht komen. 

6e dag (OLD) 
De Lammerklamm die we in de voormiddag bezoeken is een 
natuurfenomeen met steile kliffen, diepe ravijnen en spectaculai-
re uitzichten. We ervaren hier het spektakel van licht en water 
langs veilige paden door deze indrukwekkende kloof in het hart 
van de Tennengau. Werkelijk onvergetelijk. Na de lunch genieten 
we van wat vrije tijd.  

7e dag (O)
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan via de Duitse autowe-
gen. Een prachtige reis, die ons nog lang zal bijblijven.

O= ontbijt L= lunch D= diner

Salzkammergut 7 dagen

Begeleide verblijfsreis
per luxe autocar.



TOESLAG: 11A: + € 90. ZEER VEEL INBEGREPEN: 6 x diner, overnachting en 
ontbijtbuffet; 4 x lunch; reis en alle excursies met luxe autocar; inkomgel-
den: Gondellift Abtenau, Lammerklamm, Hellbrunn-slot, boottocht 
Wolfgangsee, Maut Postalm,…; deskundige begeleiding; audioguide 
systeem; BTW, wegen- en verblijftaksen cfr. 01/11/2021.  
NIET INBEGREPEN: tafeldranken; persoonlijke uitgaven; overige
inkomgelden; reis- en annuleringsverzekering.
REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat. 

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark 
Walenstraat 30; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
(vertrektijden worden later meegedeeld).
Programma onder voorbehoud van wijziging.
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Maar Salzburg ademt ook Mozart! De beroemdste componist ter 
wereld werd hier op 27 januari 1756 geboren. Het opvallende, 
gele pand aan de Getreidegasse, het geboortehuis van Mozart 
(ca. € 12) is ondertussen een museum waar we o.a. een verzame-
ling memorabilia van de componist en zijn eerste instrumenten 
kunnen bewonderen. Hier bracht het wonderkind uit Salzburg zijn 
eerste 17 levensjaren door. Of u bezoekt met de lift burcht 
Hohensalzburg (ca. € 16).
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Via de Postalmstrasse, een 28,5 km lange bergweg, bereiken we  
de Postalm, het tweede grootste almgebied van heel Europa. 
Onder begeleiding kunnen liefhebbers hier een mooie wandeling 
maken. We lunchen op de Postalm en dalen daarna af naar Sankt 
Gilgen aan de Wolfgangsee. Zoals keizer Franz-Joseph in de 
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AFREIS
DATA

7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

04/06/2022 € 815

12/08/2022 € 825
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6e dag (OLD) 
De Lammerklamm die we in de voormiddag bezoeken is een 
natuurfenomeen met steile kliffen, diepe ravijnen en spectaculai-
re uitzichten. We ervaren hier het spektakel van licht en water 
langs veilige paden door deze indrukwekkende kloof in het hart 
van de Tennengau. Werkelijk onvergetelijk. Na de lunch genieten 
we van wat vrije tijd.  

7e dag (O)
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan via de Duitse autowe-
gen. Een prachtige reis, die ons nog lang zal bijblijven.

O= ontbijt L= lunch D= diner

HOTEL-INFO - NIEUW!

Hotel Post 4* is centraal gelegen in Abtenau, een schilderachtig 
dorpje in het Lammertal, te midden van het Tennengebergte en 
het Dachsteinmassief. Het hotel wordt met veel toewijding geleid 
door de familie Windhofer. Comfortabele en sfeervol ingerichte 
kamers voorzien van douche/toilet, haardroger, satelliet-TV, radio, 
telefoon, safe, WiFi. Lift. ’s Morgens kan u genieten van een 
rijkgevuld ontbijtbuffet en ´s avonds van een 4-gangen menu met 
regionale producten inclusief een saladebuffet. Het hotel beschikt 
over een wellness met binnenzwembad (vrij gebruik), sauna en 
solarium (betalend).  In de zomer kan u genieten op het zonneter-
ras, voorzien van ligbedden. In dit hotel kan de hotelgast genieten 
van een deugddoende gezelligheid en een huiselijke sfeer. 
Een absolute aanrader!   

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer 
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)

CAROLUS.BE


