
 
Wandelen in het Oostenrijkse merengebied Salzkammergut 

Een 6- of 8-daagse individuele of groepsreis 
 

Code tour: AUS01W 

 
 

 
 
Deze wandeltocht neemt je mee naar één van de meest verbazingwekkende regio's van Oostenrijk, 
Salzkammergut, een perfecte plek voor een wandelvakantie genietend van meren en bergen. De 
regio Salzkammergut is een gezocht vakantieoord in Oostenrijk dat zich uitstrekt van Salzburg tot 
de Dachstein-bergen. Het heeft maar liefst 76 meren, waarvan sommige bekend staan om de 
steden die aan hun oevers liggen, zoals St. Wolfgang, Mondsee en Gmunden, terwijl andere 
eenzaam en verborgen zijn. Maar ze zijn allemaal uniek met hun eigen charme. De naam 
Salzkammergut betekent "Landgoed van de Zoutkamer" en is afgeleid van de Keizerlijke 
Zoutkamer, de autoriteit die belast was met het runnen van de kostbare zoutmijnen in het 

Habsburgse rijk. De route gaat over bergen, langs meren, natuurwonderen en bekende dorpen en 
steden. "Er is geen mooier land in onze tijd..." zegt een oud populair volksliedje. Geen enkel ander 
landschap mag dit volkslied zo letterlijk nemen als het Oostenrijkse Salzkammergut. Het behoort 
zeker tot één van de bijzondere schatten van deze wereld, want het unieke van deze plaats werd 
erkend door UNESCO, die de regio Hallstatt als Natuurlijk en Cultureel Erfgoed benoemde. 
Sommige bijzondere natuurjuweeltjes zijn alleen te voet bereikbaar  en zijn een echte traktatie 
voor de wandelaar. 
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Niveau 2: Een recreatieve wandeltocht met wandelingen van 3 tot 6 uur per dag met niet teveel 
steil klimmen en niveauverschillen. Kinderen vanaf 8 jaar met de nodige wandelervaring.  
 
Periode:  
Individuele reis: dagelijks van 16/04/2022 tot 16/10/2022 
Groepsreis: 24/04/2022 en 18/09/2022 
 
Deelnemers: Individuele reis vanaf 2 personen (alleenreizende op verzoek) 
Groepsreis met minimum 4 personen 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Korte programma van de 8 daagse reis 

Dag 1 Aankomst in Abersee / Wolfgangsee 
Dag 2 St. Wolfgang - St. Gilgen (10,5 km) 
Dag 3 Schwarzensee & Strobl (11,8 km of 15,5 km) 
Dag 4 rustdag in Bad Ischl 
Dag 5 Bad Goisern (10,5 km) 
Dag 6 Hallstatt (14,5 km) 
Dag 7 Lake Wolfgangsee (19,5 km) 
Dag 8 Einde reis 
 
De 6 daagse reis 

Dag 1 Aankomst in Abersee / Wolfgangsee 
Dag 2 St. Wolfgang - St. Gilgen (10,5 km) 
Dag 3 Schwarzensee & Strobl (11,8 km of 15,5 km) 
Dag 4 Bad Goisern (10,5 km) 
Dag 5 De meerroute naar Hallstatt (14,5 km) 
Dag 6 Einde reis 

 
De 5 daagse reis 

Dag 1 Aankomst in Abersee / Wolfgangsee 
Dag 2 St. Wolfgang - St. Gilgen (10,5 km) 
Dag 3 Schwarzensee & Strobl (11,8 km of 15,5 km) 
Dag 4 De meerroute naar Hallstatt (14,5 km) 
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Dag 5 Einde reis 
 
Programma dag per dag: 
 
Dag 1 – Individuele aankomst in Abersee/Wolfgangsee  

Abersee ligt aan het Wolfgangsmeer, een meer met prachtige, betoverende kleuren, dat een 
heerlijke rust uitstraalt. Het is mogelijk om in het meer te zwemmen en er zijn natuurlijke 
strandjes. Bij de receptie ligt de reisdocumentie klaar.   
 
Dag 2 - St. Wolfgang - St. Gilgen  

Met de boot ga je naar St. Wolfgang, een schilderachtig dorpje met een laat gotische kerk (1430-
1477), waarin een altaar van Michael Pacher te zien is. Op de hoge wandeling naar de 
Falkensteinwand heb je mooie uitzicht over het Wolfgangsmeer. De idyllische Fürberg wandeling 
gaat naar het Sankt Gilgen, waar de moeder van Mozart geboren is. Je keert weer terug met de 
boot naar Abersee/Wolfgangsee.  
 
Overnachting met ontbijt in Abersee /Wolfgangsee 
Afstand: 10,5 km  
Wandeltijd: 4 uur 
Niveauverschil: +354m –354m (het niveau van het meer) 
 
 
Dag 3 - Schwarzensee & Strobl 

Ook vanmorgen ga je met de boot naar St. Wolfgang en vanhier brengt deroute van de  ‘Sattel’ 
(zadel) wandeling je naar Schwarzensee, waar Madame Lore van de Meerhut je opwacht met haar 
heerlijke lokale specialiteiten. Een afdaling door een bergengte en je wandelt rondom de 
Bürglstein over een route langs het meer tot Strobl. Met de bus naar de keizerstad Bad Ischl, 
charmant en een cultuur centrum in de Salzkammergut. 
 
Overnachting met ontbijt in Bad Ischl  
Afstand: 11,8 km of 15,5km 
Wandeltijd: 4 of 5,5 uur 
Niveauverschil: +395m –395m (het niveau van het meer) 
 
 
Dag 4 –Rustdag in Bad Ischl 

Het is mogelijk om de keizerlijke villa bekijken, een bezoekje te brengen aan Café Zauner bekend 
om zijn heerlijke gebak “Zaunerstollen”of naar hotel Austria te gaan, waar de verloving van 
Keizer Franz Josef en Elisabeth van Bavaria (Sissi) gevierd werd.  Natuurlijk kun je een 
verfrissende duik in het meer nemen of ontspannen in het zwembadcomplex ‘Parkbad Bad Ischl’.  
 
Overnachting met ontbijt in Bad Ischl 
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Dag 5 – Over de zout pijplijn naar Bad Goisern 

Zout is altijd een belangrijke grondstof geweest in Salzkammergut. Vandaag gaat de route over de 
historische ‘Soleleitung’ (Pekelpijpleiding) naar Bad Goisern. Deze pijpleiding loopt van de 
zoutberg in Hallstatt naar Bad Ischl, waar het zout verwerkt werd. Deze pijpleiding, die één van 
de oudste ter wereld is, zie je tijdens de wandeling op bepaalde plekken. Langs deze wandelroute 
wordt van alles uitgelegd over de zoutwinning in Salzkammergut. Vandaag eindigt de wandeling 
in Goisern, niet alleen bekend als de ’Poort tot het UNESCO werelderfgoed van Hallstatt 
Dachstein’, maar ook vanwege de ambachten van hoge kwaliteit. 
 
Overnachting met ontbijt in Bad Goisern /Hallstatt  
Afstand: 10,5 km  
Wandeltijd: 4 uur 
Niveauverschil: +260m –180m  
 
 
Day 6 – Brine-pijplijn wandeling naar Hallstatt meer 

Ook vandaag volgt je de bekende pijpleiding tot de Salzberg (zoutberg) in Hallstatt, waar een 
eeuwenoude zoutmijn is. De route stijgt licht en je hebt een prachtig uitzicht op Hallstatt en het 
indrukwekkende bergmassief van Dachstein (de hoogste berg van van deze regio). Per boot steekt 
je het meer over en naar het hotel in Bad Goisern of Halstatt.  
 

Overnachting met ontbijt in Bad Goisern /Hallstatt  
Afstand: 14,5 km  
Wandeltijd: 4,5 uur 
Niveauverschil: +90m –90m + kabelbaantje 
 
Dag 7 – Bad Ischl naar Wolfgangsee 

Na het ontbijt met de bus naar Bad Ischl. De route volgt het Elisabeth-wandelpad, die ons weer 
aan de keizerin Sissi doen denken, naar het betoverende meertje Nussensee. De wandeling gaat 
verder langs de rivier Ischl naar Strobl. Het eindpunt van deze wandeling is Abersee dat aan de 
westzijde van de Wolfgangsee ligt. Vanhier is er weer een prachtig uitzicht op St. Wolfgang, 
Schafberg en het meer.  
 
Overnachting met ontbijt in Abersee /Wolfgangsee  
Afstand: 19,5 km  
Wandeltijd: 6 uur 
Niveauverschil: +210m –140m  
 
Dag 8 –  Einde van de reis  

Na het ontbijt eindigt deze wandeltocht door het merengebied van Salzkammergut 
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Hotels:  

Standaard: *** hotels 
Deluxe versie: *** hotel in superior kamer en **** hotels 
 

Prijzen per person 8-daagse individuele reis 2022: 
Standaard hotels *** 
 

Van 16/04 tot 30/06 en van 29/08 tot 16/10: 
€ 690,- in tweepersoonskamer  
€ 870,- in eenpersoonskamer 
 
Van 01/07  tot 28/08  
€ 710,- in tweepersoonskamer  
€ 890,- in eenpersoonkamer  
 
Halfpensiontoeslag  € 175 
€ 60 p.p. voor een upgrade naar **** hotel in Bad Ischl (2 nachten) 
€ 30 voor GPS huur met de tracks 
€ 35 voor een briefing in het eerste hotel. Anders liggen de routebeschrijvingen en kaarten bij   
        aankomst klaar in de receptie van het eerste hotel. 
 
Groepsreis 
€ 950,- in tweepersoonskamer  
€ 1.050,- in eenpersoonkamer  
 
Prijzen per person 6-daagse individuele reis 2022 

Van 16/04 tot 30/06 en van 29/08 tot 16/10: 
€ 530,- in tweepersoonskamer  
€ 660,- in eenpersoonskamer 
 
Van 01/07  tot 28/08  
€ 550,- in tweepersoonskamer  
€ 680,- in eenpersoonkamer  
 
Extra services 
Halfpensiontoeslag  € 125 
€ 30 p.p. voor 1 nacht upgrade naar **** hotel in Bad Ischl  
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€ 30 gps huur met wandelroute en kaart 
€ 35 voor een briefing in het eerste hotel. Anders liggen de routebeschrijvingen en kaarten bij   
        aankomst klaar in de receptie van het eerste hotel. 
 
Prijzen per person 5-daagse individuele reis 2022 

Van 16/04 tot 30/06 en van 29/08 tot 16/10: 
€ 445,- in tweepersoonskamer  
€ 545,- in eenpersoonskamer 
 
Van 01/07  tot 28/08  
€ 460,- in tweepersoonskamer  

€ 560,- in eenpersoonkamer  
 
Extra services 
Halfpensiontoeslag  € 125 
€ 30 gps huur met wandelroute en kaart 
€ 35 voor een briefing in het eerste hotel. Anders liggen de routebeschrijvingen en kaarten bij   
        aankomst klaar in de receptie van het eerste hotel. 
 
Prijzen per person 8-daagse individuele reis 2022: 
superior hotels *** 
 

Van 01/05 tot 16/10/2022: 
€ 1.050,- in tweepersoonskamer  
€ 1.290,- in eenpersoonskamer 
 
Halfpensiontoeslag  € 210 
€ 30 voor GPS huur met de tracks 
€ 35 voor een briefing in het eerste hotel. Anders liggen de routebeschrijvingen en kaarten bij   
        aankomst klaar in de receptie van het eerste hotel. 
 
Prijzen per person 6-daagse individuele reis 2022 

Van 01/05 tot 16/10/2022: 
€ 775,- in tweepersoonskamer  
€ 955,- in eenpersoonskamer 
 
Extra services 
Halfpensiontoeslag  € 150 
€ 30 gps huur met wandelroute en kaart 
€ 35 voor een briefing in het eerste hotel. Anders liggen de routebeschrijvingen en kaarten bij   
        aankomst klaar in de receptie van het eerste hotel. 
 
Inbegrepen in de reis 

 4, 5 of 7 nachten in de geboekte categorie hotels 

 bootkaartjes om de meren Wolfgangsee en Hallstätter See over te steken 

 Treinkaartje Hallstatt – Bad Goisern en Bad Goisern – Bad Ischl 

 Salzkammergut card (reductie op meer dan 100 attracties) 

 Road book per kamer (in Engels of Duits) 

 Bagagetransport van hotel naar hotel 
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 Assistentie  
 
 
Groepsreis heft ook inbegrepen: 

 Engels/Duits sprekende gids tijdens de 5 wandelingen 
 
 
Extras: 

 Buskaartje Strobl naar Bad Ischl (€ 3,00) 

 lokale toeristenbelasting (te betalen direct in het hotel) 
 
 
Transfer van Salzburg – Starting Hotel Abersee (per rit): 

€ 95  1-4 personen 
€ 105 5-8 personen 
 
 
Transfer van Salzburg – Starting Hotel St. Wolfgang or Strobl (per rit): 

€ 125  1-4 personen 
€ 135 5-8 personen 
 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 

 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


