
Badgenot op hoogte 

 

De Seewaldsee in Vorarlberg, gelegen op een hoogte van 1.200 meter, verrast met 

aangename watertemperaturen. 

 

Als je naar de Seewaldsee in het Biosfeerpark Großes Walsertal wilt, moet je ongeveer een half 

uur lopen of de stoptrein nemen die in de zomer vanuit Fontanella-Säge vertrekt. Het kleine 

bergmeer, dat beschermd ligt in een valleibekken op een hoogte van 1.200 meter, is niet per 

auto bereikbaar. Voor wie na het zwemmen wil zonnebaden in het 24 graden warme water zijn 

er plaatsen op de weide. Er zijn ook twee pensionnetjes bij het meer. Hier kun je even stoppen 

en genieten van het uitzicht op het groen van het meer, de weiden en de bossen. 

 

 

Alpenregion Bludenz Tourismus 

Mutterstraße 1a 

6700 Bludenz 

E-Mail: info@alpenregion.at 

Web: www.vorarlberg-alpenregion.at en www.vorarlberg-alpenregion.at/de/fontanella-

faschina/info/seewaldsee-1.html  

Te.l: +43 5552 30227 

 

  

mailto:info@alpenregion.at
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/fontanella-faschina/info/seewaldsee-1.html
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/fontanella-faschina/info/seewaldsee-1.html


Krachtplaats in het natuurreservaat 

 

Het idyllische Piburgmeer is niet alleen een populaire wandelbestemming, maar biedt 

ook zomerse verfrissing. 

 

Op ongeveer een uur lopen van Oetz in het Ötztal ligt een bijzonder juweeltje: bossen en de 

machtige torenhoge Acherkogel omringen het rustige meer de Piburger See. Wandelaars zijn 

het hele jaar door aan de oevers te vinden. In de zomer genieten de badgasten ook van de 

prachtige natuur, de aangename boslucht en het verrassend warme water. Met een 

watertemperatuur tot 25 graden is het meer op een hoogte van bijna 1.000 meter een van de 

warmste zwemmeren van Tirol. Een van de oudste natuurreservaten van Tirol strekt zich uit 

rond het meer. Om de gevoelige flora en fauna te beschermen, mag er alleen gezwommen 

worden in de zwemzone bij de badinrichting aan de zuidkust. 

 

 

Ötztal Tourismus 

Hauptstraße 66 

6433 Oetz 

E-Mail: oetz@oetztal.com 

Web: www.oetztal.com/de en www.oetz.com/de/sommer/sport-freizeit/ausflugsziele-

freizeittipps/piburger-see.html 

Tel.: +43 57200 500 
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Bergmeer duo in afzondering 

 
De Vordere en Hintere Langbathsee meren liggen verscholen in een vallei bij Ebensee in 
Opper-Oostenrijk.  

 

Tot de landschappelijk indrukwekkende meren in het Opper-Oostenrijkse Salzkammergut 

behoort de Traunsee. Maar niet ver weg, zo'n tien kilometer van Ebensee, liggen twee andere 

juweeltjes van meren: de Vordere en Hintere Langbathsee. In de zomer zijn deze mooie, stille 

meren een populaire wandelbestemming. Het duurt ongeveer een uur om rond de Vorderer 

Langbathsee te lopen vanaf de parkeerplaats bij het meer, en ongeveer twee uur om rond beide 

meren te lopen. Daarna kun je je verfrissen in de Vorderer Langbathsee. Het water wordt tot 25 

graden warm. Badplaatsen met uitzicht op het turkoois glinsterende meer, de gemengde 

bossen en de rotswanden van het Höllengebergte vind je aan het natuurlijke badstrand. 

Zwemmen is echter niet toegestaan in de Hinterer Langbathsee. 

 

 

Tourismusverband Traunsee-Almtal 

Toscanapark 1 

4810 Gmunden 

E-Mail: info@traunsee-almtal.at 

Web: www.traunsee-almtal.at 

Tel.: +43 7612 74451 
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Een oase van rust in de bergen 

 

Omgeven door de Mostviertler bergen ligt de Lunzer See, het enige natuurlijke meer in 

Neder-Oostenrijk. 

 

Het water verfrist, het uitzicht op de bossen en bergen ontspant. Het Lunz meer, midden in de 

bergen van het Mostviertel, is een van de mooiste zwemplaatsen in Neder-Oostenrijk. 

Bovendien is het meer, dat op een hoogte van ongeveer 600 meter ligt, het enige natuurlijke 

meer in de provincie. Zwemmers kunnen het beste het openbaar badstrad als bestemming 

kiezen. Daar vind je ook het meerpodium, waar o.a. de concerten van de "wellenklaenge Lunz" 

plaats vinden. Even verderop steken houten steigers in het meer, waarnaast een nostalgisch 

houten huisje staat met een groot terras. Je vindt er de bootverhuur en het restaurant 

Seeterrasse. 

 

 

Mostviertel Tourismus 

Töpperschloss Neubruck 

Neubruck 2/10 

3270 Scheibbs 

E-Mail: info@mostviertel.at  

Web: www.mostviertel.at en www.mostviertel.at/lunzer-see 

Tel.: +43 7482 204 44 
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Warm water in het bos 

 

Bij Villach in Karinthië, midden in een loofbos, ligt een thermaal watermeer dat 

"Maibachl" heet. 

 
Als het stoomt in het bos achter de kuurtuinen van Villach, dan stroomt het "Maibachl". Dat doet 
het alleen in tijden van sneeuwsmelting en na zware regenval. Als dit het geval is, banen 
fijnproevers zich een weg naar de twee Maibachl vijvers. Ze genieten van het bijna mystieke 
landschap, omgeven door thermaal water met een temperatuur van ongeveer 29 graden. 
Rondom torenen loofbomen boven de lucht uit. Afhankelijk van de buitentemperatuur omhult 
meer of minder stoom de baders. Het badgenot in de Maibachl is ook heel rustiek. Omdat er 
geen kleedkamers zijn, hang je je kleren gewoon aan een boom of deponeer je ze op de 
bosbodem. Het is ook aan te raden een handdoek mee te nemen.  

 

 

Region Villach Tourismus 

Peraustraße 32 

9500 Villach 

E-Mail: office@region-villach.at 

Web: www.visitvillach.at en www.visitvillach.at/de/maibachl.html   

Tel.: +43 4242 42000 

 

 

 

 

 
  

mailto:office@region-villach.at
https://www.visitvillach.at/
https://www.visitvillach.at/de/maibachl.html


Strandbad met uitzicht op wolkenkrabber 

 

Badgasten rusten uit onder oude bomen in de "Gänsehäufel" op de Oude Donau in 

Wenen. 

 

Wanneer badweer wordt aangekondigd, worden veel inwoners van Wenen naar het water 

getrokken. Wie de voorkeur geeft aan natuurlijk water boven openluchtzwembaden gaat naar 

het Donau-eiland of naar een lido aan de Oude Donau. De meest traditionele is de "Strandbad 

Gänsehäufel", geopend in 1907. De groene oase met talrijke grote bomen strekt zich uit op een 

eiland. Als je meer levendigheid wilt, kun je je handdoek uitspreiden bij een van de zwembaden. 

Wie rust en stilte zoekt kiest een plekje in de weiden aan het oost-, west- of zuidstrand. 

Afhankelijk van de plaats strekt het uitzicht zich uit over het water, naar volkstuincomplexen en 

naar de moderne hoogbouw aan de Donau. Om af te koelen en te zwemmen kun je naar de 

Alte Donau, die in hoogzomer tot 26 graden wordt. Actievelingen kunnen op SUP boards rond 

het lido Gänsehäufel gaan, spelen op het beachvolleybalveld of klimmen in het hoge touwen 

parcours. Attractie voor kinderen is de Punch and Judy show in het weekend. 

 

 

Wiener Tourismusverband 

Invalidenstraße 6 

1030 Wien  

E-Mail: info@wien.info  

Web: www.wien.info en www.wien.info/de/wien-fuer/sport/baden-alte-neue-donau-340162 

Tel.: +43 1 211 140 
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