
Gelukkige plaatsen in het Salzkammergut 

 

Pauzeren, nieuwe energie opdoen, genieten van het prachtige landschap en de rust: dit 

alles is mogelijk op uitgekozen stille plekjes in het Salzkammergut. 

 

Al vroeg, in het begin van de 19e eeuw, ontdekten reizigers het merenrijke Salzkammergut als 

een plaats voor zomerse recreatie. Het feit dat Keizer Franz Joseph I (1830-1916) het grootste 

deel van de zomers van zijn lange leven in het Salzkammergut doorbracht, droeg in belangrijke 

mate bij tot de roem van de streek. Bezoekers kunnen zien hoe de keizerlijke familie leefde in 

de Kaiservilla en in het Kaiserpark in Bad Ischl. Wie op zoek is naar rust en stilte, kan 

daarentegen naar een van de gelukkige plekjes in het Salzkammergut gaan. Een goede 300 

van deze plaatsen vind je rond de 76 meren in de provincies Opper-Oostenrijk, Stiermarken en 

SalzburgerLand: van Birnbaumplatz aan de Attersee tot Almplatzl boven de Mondsee, van 

Bürgermeisterbankl met uitzicht op Bad Aussee tot de hoogveen aan de Fuschlsee, van 

Malersteig met uitzicht op de Wolfgangsee tot Johannesbergkapelle op de rots boven de 

Traunsee. Geluk vind je natuurlijk ook in het Salzkammergut tijdens het zwemmen, wandelen, 

fietsen of eten van regionale specialiteiten.  

 

 

Salzkammergut Tourismus-Marketing 

Salinenplatz 1 

4820 Bad Ischl 

E-Mail: info@salzkammergut.at 

Web: www.salzkammergut.at en https://www.salzkammergut.at/aktivitaeten/gluecksplaetze.html 

Tel.: +43 6132 26909 
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Charmant tijdverdrijf aan de meren van het Salzkammergut 

 

Er zijn veel accommodatiemogelijkheden voor zomervakanties in het Salzkammergut, 

waaronder enkele die traditionele bouwstijl met moderne inrichting combineren.  

 

Kijken naar de kleuren en bewegingen, de geluiden opmerken, aan iets of aan niets denken: 

deze oefening, die zowel kalmerend als opwekkend werkt, werkt bijzonder goed bij het water. 

Gasten van het Seehotel Grundlsee hebben de perfecte logeplaats om het water en de bergen 

te aanschouwen. Het huis met houten gevel staat direct aan de oever en combineert de traditie 

van het Stiermarkse Ausseer Land met een puristische vormgeving. Houten vloeren, fijne 

stoffen en subtiele kleuren scheppen een aangename sfeer in de 17 kamers, die een paar jaar 

geleden zorgvuldig gerenoveerd werden. Bijna alle kamers hebben een balkon en uitzicht op 

het meer. De sauna aan het meer met badsteiger is ideaal voor ontspanning en verfrissing.  

 

Pension Hanslmann ligt op een prachtige plek iets boven de Attersee. Vanuit de grote tuin reikt 

het uitzicht tot ver over het meer. Het stenen huis met houten balkons werd in 2013 van haar 

ouders overgenomen door Gina Brandlmayr, die o.a. als DJ in Wenen werkte. Sindsdien heeft 

ze de kamers gerenoveerd en komt ze steeds met nieuwe ideeën om de mensen van nu te 

behagen. Gina Brandlmayr en haar team bakken zelf het brood voor het ontbijt. De jams zijn 

ook zelfgemaakt. De eieren komen van hun eigen kippen. Deze zomer gaat het tuincafé open, 

waar koffie, gebak en broodjes geserveerd worden. Ook nieuw is de kleine winkel met een 

regionaal assortiment levensmiddelen en mooie dingen voor huis en haard. Natuurlijk kunnen 

de gasten van Pension Hanslmann ook in de Attersee springen. Het huisstrand ligt op 

loopafstand.  

 

 

Seehotel Grundlsee 

Mosern 22 

8993 Grundlsee 

E-Mail: seeyou@seehotelgrundlsee.at 

Web: www.seehotelgrundlsee.at 

Tel.: +43 3622 86044  

 

Pension Hanslmann 

Unterroith 1 

4853 Steinbach am Attersee  

E-Mail: info@hanslmann.at 

Web: www.hanslmann.at  
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Historische schatten in het Kamptal 

 

Een van de mooiste historische rivierbaden van Oostenrijk ligt in het Kamptal in Neder-

Oostenrijk. De Kamptal villa's zijn ook een herinnering aan vervlogen tijden. 

 

Rood-wit-rood geschilderde badhutten, enorme oude linde- en esdoornbomen, de bekende 

"Strand-Heurige": Het kleine lido in Plank in het Kamptal, ongeveer 100 jaar geleden gebouwd, 

is een van de mooiste badadressen van Oostenrijk. Net als de elegante Kamptal villa's in Gars 

en Schönberg, getuigt het van de bloeitijd van het zomerresort aan het begin van de 20e eeuw. 

De Kamptalspoorlijn bracht vakantiegangers uit de hele Donaumonarchie naar het mooie 

rivierdal ten noorden van de Donau.  

De huidige zomergasten brengen hun vakantie door in een van de hotels, in een pension of op 

boerderijen van wijnboeren. Wandelaars waarderen de schaduwrijke paden langs de 

meanderende rivier. Fietsers volgen het Kamptal fietspad, dat helemaal doorloopt tot Zwettl in 

het Waldviertel. Het Kamptal is ook bekend om zijn uitstekende wijntavernes. Hier dineren de 

gasten met delicatessen uit de streek, vergezeld van uitstekende wijnen. In het zuiden van het 

Kamptal, rond Langenlois, liggen enkele van de beste witte wijnplaatsen van Oostenrijk.  

 

 

Niederösterreich-Werbung 

Niederösterreich-Ring 2, Haus C 

3100 St. Pölten 

E-Mail: info@noe.co.at 

Web: www.niederoesterreich.at en https://www.niederoesterreich.at/sommerfrische-kamptal 

Tel.: +43 2742 9000 9000 
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Verfrissing op de Semmering en de Rax 

 

Prachtige villa's en grandioze hotels in Semmering en aan de voet van de Rax in Neder-

Oostenrijk doen denken aan de zomeroorden van de 19de eeuw.  

 

De nabijheid van Wenen en de gemakkelijke bereikbaarheid door de Semmering spoorweg, die 

in 1854 werd geopend, maakten van de Semmering en de dorpen aan de Rax een populair 

zomerverblijf in de 19de en begin 20ste eeuw. Hier genoot de hoge society van die tijd van het 

zomerse plattelandsleven, de prachtige natuur en de frisse lucht. Onder de beroemde gasten 

van die tijd waren Sigmund Freud, Viktor Frankl, de schrijver Arthur Schnitzler, de schilder 

Oskar Kokoschka, Alma Mahler-Werfel en vele anderen. Sommige van de villa's uit het Fin de 

Siècle zijn nu nog bewaard gebleven. Je kunt ze bewonderen tijdens een wandeling over de 

hoge weg in Semmering en ook tijdens een rondleiding door Reichenau an der Rax. Bezoekers 

aan de Kultursommer Semmering kunnen de prachtige ambiance ervaren van twee historische 

grand hotels, het Kurhaus Semmering en het Südbahnhotel. 

De Semmering Railway is nog steeds de handigste manier om er te komen. Sinds 1998 staat 

het op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, dankzij de meesterlijk gebouwde viaducten en 

tunnels.  

Wil je je vakantie doorbrengen in een historische ambiance in de streek Semmering-Rax in de 

Weense Alpen in Neder-Oostenrijk, dan kun je kiezen uit verschillende accommodaties. Een 

edele optie is bijvoorbeeld de Villa Antoinette aan de Semmering, die een paar jaar geleden 

rijkelijk gerenoveerd werd. De villa met zes kamers en badhuis kan exclusief gehuurd worden 

voor kleine groepen. Villa Daheim is ook gebouwd in typisch Semmeringse stijl, met een houten 

voorgevel, veranda en balkons. Het herbergt twee vakantie-appartementen en scoort met de 

mooie tuin met uitzicht op de Rax. 

 

 

Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus 

Schlossstraße 1 

2801 Katzelsdorf 

E-Mail: info@wieneralpen.at 

Web: https://www.wieneralpen.at/ en https://www.niederoesterreich.at/architektur-der-

sommerfrische 

Tel.: +43 2622 78960 

 

Ferienwohnungen Villa Daheim 

Gläserstraße 4 

2680 Semmering  

E-Mail: villadaheim@aon.at 

Web: www.villadaheim.at  

Tel.: +43 664 25 23 211 
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Magische momenten aan de Weissensee 

 

De turkoois-blauwe Weissensee in Karinthië is een van de populaire zomeroorden van 

vandaag. De Genusstour maakt het mogelijk de voordelen ervan te ervaren.  

 

Alleen al het uitzicht op de fascinerende turkooisblauwe Weissensee is verfrissend. Maar het 

meer is ook erg populair bij zwemmers. In Karinthië's hoogst gelegen zwemmeer - het ligt bijna 

1.000 meter boven de zeespiegel - is het water in de zomer zo'n 24 graden warm. Als je meer 

wilt weten over de habitat van het natuurpark Weissensee en je culinair wilt laten verwennen, 

kun je het beste deelnemen aan de "Genusstour am Weissensee". Het vindt plaats op 

woensdagen tot 25 augustus 2021, en op vrijdagen van 3 september tot 22 oktober. De 

dagtocht begint 's morgens vroeg met een tocht met het pleziervlot over de Weissensee. 

Daarna maken de deelnemers een wandeling met een natuurparkwachter. Aan het eind van de 

dag gaan de deelnemers terug op het vlot om de beroemde Weissensee vis te proeven. 

 

Onder het motto "Magische Momenten" vinden de hele zomer door begeleide dagprogramma's 

plaats in alle regio's van Karinthië.  

 

 

Kärnten Werbung 

Völkermarkter Ring 21–23 

9020 Klagenfurt 

E-Mail: info@kaernten.at 

Web: www.kaernten.at 

Tel.: +43 463 3000 
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