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IN DE ZOMER NAAR OOSTENRIJK

1 0  R E D E N E N

Door Manon Kuipers 1. Mooie hotels en appartementen 

Oostenrijk heeft prachtige hotels en 

appartementen. Betaal je daar in de winter 

de hoofdprijs voor, in het zomerseizoen ligt 

zelfs een luxe  hotel binnen handbereik. 

Wij hebben een keertje in een penthouse 

appartement gezeten van Landal. In de 

winter betaal je daar 3500 euro per week 

voor, wij zaten daar in de meivakantie voor  

500 euro. 

Tip: veel hotels hebben  familiekamers met 

een aparte slaapkamer, deze zijn in de 

zomer vaak aantrekkelijk geprijsd en tegen 

een kleine toeslag te reserveren. 

Het is duidelijk dat Oostenrijk een 

topbestemming is voor wintersport. Maar ook in 

de zomer zijn er genoeg redenen om met 

vakantie naar Oostenrijk te gaan. Bij sommige 

mensen heeft dit land een beetje een suf imago 

als zomerbestemming Dit is absoluut niet 

terecht. Ik laat je zien dat Oostenrijk echt een

fantastische bestemming is voor een 

zomervakantie, ja ook voor die mensen die niet 

van actieve vakanties houden. 
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2. Warme dagen en koele nachten 

Wij Nederlanders praten graag over het 

weer en vooral in de zomer. Al die jaren dat 

wij in Oostenrijk geweest zijn hebben we 

prima weer gehad. Ja, af en toe wat 

bewolking of wat regen, maar dat duurde 

nooit lang. Als het een dag wat slechter weer 

is, kun je eindelijk die geweldige wellness 

uitproberen. De koele nachten en de fijne

stilte, maakt dat je goed slaapt. En dan die 

heerlijke bedden. Eens flink goed en lekker 

slapen dat heb je gewoon verdiend na al die 

maanden hard werken. 

3. Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding 

Ik raak niet uitgepraat over de prijs-kwaliteit 

verhouding. Voor de prijs van een 

gemiddelde stacaravan op een overvolle 

Franse camping zit je in Oostenrijk in een 

vier sterren hotel met ontbijt en diner. Veel 

hotels bieden in de zomer een all inclusive 

formule aan. In Oostenrijk zijn er meer hotels 

die deze formule aanbieden dan elk ander 

land in Europa. En dan serveren ze in 

Oostenrijk wel lekkere wijn. 

4. Gezellig druk 

Hou je van gezelligheid en sfeervolle 

terrassen? Ook dan kom je in Oostenrijk 

goed aan je trekken. Vooral de wat 

bekendere, grotere plaatsen zijn ook in de 

zomer gezellig druk en levendig. 

5. Leuke terrassen (vaak met speeltuin) 

De terrassen in de dorp en op de berg zijn 

hartstikke leuk, goed verzorgd en gezellig. 

Veel restaurants hebben een speeltuin. Een 

leuke beloning voor kinderen na een 

bergwandeling. 

6. Actieve ‘erlebnis’ wandeltochten 

Bij de lokale toeristenbureaus kun je routes voor 

wandeltochten halen, die geschikt zijn voor het 

hele gezin. Ook routes die geschikt zijn met een 

kinderwagen worden aangegeven. Op de routes 

vind je dan allerlei opdrachten die kinderen 

kunnen uitvoeren. Zonder dat je kinderen er erg in 

hebben, wordt een flink aantal kilometers 

afgelegd, en dat zonder mopperen. 

7. Gastenkaarten met veel voordelen 

Elke regio heeft zijn eigen gastenkaart. Soms is 

deze gratis en ontvang je hem bij aankomst in hotel 

of appartement. Soms moet je daar een vergoeding 

voor betalen. De gastenkaart geeft gratis toegang 

tot allerlei attracties (openlucht zwembaden 

bijvoorbeeld) en gebruik van de gondels en 

skiliften. 

8. Activiteitenprogramma’s 

Hotels en toeristenbureau's bieden 

goede activiteitenprogramma's voor het hele gezin 

op alle niveau's. 

9. Veel wellnessmogelijkheden 

De meeste hotels bieden uitgebreide 

wellnessmogelijkheden. Vaak zijn deze ook 

toegankelijk voor mensen van buiten, die 

bijvoorbeeld in een appartement in de buurt 

verblijven. De wellness is goed verzorgd en van 

een uitstekende kwaliteit. 

10. Ook voor relaxouders genoeg te relaxen 

Ben je zelf wat minder actief, dan de rest van het 

gezin dan kun je ook goed aan je trekken komen. Er 

zijn steeds meer loungeterrassen met heerlijke 

stoelen en banken. Veel accommodaties hebben

een tuin met lekkere tuinstoelen of een zwembad. 

Travelott  | 04



Wilder Kaiser kennen we van de 

bekende plaatsen Ellmau, Going, 

Scheffau en Soll. Deze regio ligt niet ver 

van de Duitse grens, ten oosten van 

Innsbruck en ten westen van Salzburg 

en is binnen 1 dag aan te rijden vanuit 

Nederland. 

Natuur en klimaat 

De regio Wilder Kaiser is een imposant 

gebied met wonderschone natuur, 

indrukwekkende bergen, maar ook 

meren en gezellige dorpjes. Er heerst 

een mild klimaat waardoor dit ook in de 

zomer een fantastische bestemming is

voor het hele gezin. 

Activiteiten 

Er zijn prachtige wandeltochten te 

maken die voor het hele gezin prima te 

doen zijn, zelfs voor de allerkleinsten. 

Bij de lokale VVV zijn routes af te halen 

die op elk gewenst niveau gemaakt 

kunnen worden. Er zijn zelfs routes die 

geschikt zijn om met een wandelwagen 

te maken. Er zijn een paar 

(avontuurlijke) kinderparken. 

Wilder Kaiser 
in de zomer

R E G I O
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Ook om te mountainbiken leent dit gebied zich uitstekend. Voor de beginner zijn er tochten door het 

dal over aangelegde paden, maar ook de gevorderde mountainbiker komt aan zijn trekken. In de 

zomer biedt de VVV een uitgebreid activiteitenprogramma aan. Het meeste zelfs gratis. 

Gastenkaart 

Via de verhuurder van je accommodatie ontvang je een gastenkaart. Met deze kaart is de wandelbus 

die alle attracties en dorpen met elkaar verbindt gratis te gebruiken. Ook krijg je korting op vele 

attracties en bergliften. Wekelijks worden er wandeltochten met een gids georganiseerd waar je 

gratis aan deel kunt nemenVVV 

Op de website van de lokale VVV kun je heel veel informatie vinden. Je kunt diverse brochures 

downloaden en accommodaties reserveren en alle attracties staan uitgebreid omschreven. De 

website is zelfs in het Nederlands te lezen. 

De Wilder Kaiser is een fantastische regio om op vakantie te gaan. Er zijn veel goede hotels en 

appartementen en er wordt een uitgebreid activiteitenprogramma aangeboden. Lees ook mijn 

artikel over waarom het zo leuk is om in de zomer naar Oostenrijk te gaan. 

Foto's: beschikbaar gesteld door het toeristenbureau
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Hotel puradies in Leogang
Wow! Wat een mooi hotel is dit zeg. Eigenlijk is Hotel Puradies 

in Leogang geen hotel maar een resort. Het hotel is op 16 

december 2016 geopend dus nog nagelnieuw. Wij zijn 

uitgenodigd om dit hotel een paar dagen uit te proberen. Op 

donderdagavond, eind maart, namen we het vliegtuig naar 

Salzburg. Daar hebben we onze huurauto opgepikt en na een 

uurtje rijden kwamen we rond 23.00 uur aan in het hotel. De 

receptie was al gesloten, daar waren wij van tevoren over 

geïnformeerd. In de hotelbar werden wij ontvangen met een 

heerlijk glas wijn. Laat het weekend maar beginnen! 

Gloednieuw hotel met 

internationale allure 
Erg goed restaurant

Prachtige kamers en suites

Prive chalets met 

hotelservice

H O T E L

H O T E L
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De sfeer van Hotel Puradies 

Hotel Puradies is een modern hotel met een internationale allure. Het ligt tegen een berg 

aangebouwd op een groot terrein. Veel donker hout en een architectonisch design kenmerken het. 

 Je zou het niet zeggen, maar het is toch echt een familiebedrijf. Er komen veel verschillende 

nationaliteiten. Het hotel heeft contracten gesloten met een paar grote touroperators. Mede door 

het prijsniveau richten ze zich op het hogere marktsegment. Maar het hotel is absoluut niet snobby. 

Dat komt mede door de plaats Leogang. Leogang is meer een familiebestemming dan het 

nabijgelegen wat meer mondaine Saalbach en Hinterglemm. De unieke bouwstijl met veel gebruik 

van natuurlijke materialen is van buiten en van binnen tot in detail uitgevoerd. 

De kamers en chalets 

Het hotel heeft diverse soorten kamers en suites. De familiekamers hebben een aparte slaapkamer 

met stapelbed voor de kinderen. Deze kamers hebben geen balkon maar wel een fantastisch uitzicht. 

De suites hebben allemaal een eigen balkon met meubilair en een zeer luxe badkamer. Uniek bij 

Hotel Puradies zijn chalets die je kunt reserveren. Dit zijn zeer luxe chalets, op het eigen terrein met 

een privé spa. Een luxe en uitgebreid bio ontbijt wordt dagelijks bij je eigen chalet bezorgd. 

www.puradies.com 
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FIETSEN DOOR 
SALZBURG

Salzburg is een leuke stad voor een 

tussenstop op weg naar je 

vakantiebestemming.  Salzburg is een 

prima bestemming om met kinderen te 

doen. Vooral ook omdat deze stad niet zo 

heel groot is. Een 

fietstocht onder begeleiding van een gids 

is erg leuk. 

De binnenstad van Salzburg 

De oude binnenstad van Salzburg staat op 

de werelderfgoedlijst van Unesco. Kleine 

straatjes, prachtige panden, sfeervolle 

hofjes, overal waar je kijkt is het even 

mooi. Het lijkt wel of je in een ansichtkaart 

bent. Bij de VVV kun je plattegronden 

halen en alle informatie over de 

bezienswaardigheden en evenementen. 

Op de meeste openbare plekken is er 

gratis wifi beschikbaar. Daarom kun je ook 

prima uit de voeten met digitale kaarten 

uit een app.  

The Sound of music 

Salzburg is onder meer bekend van de film 

The Sound of Music. Wie kent deze 

filmklassieker niet? Een prachtig 

romantisch verhaal over de familie Von 

Trapp. Overal in Salzburg wordt je aan 

deze film herinnerd. 

R
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Mozart 

In 1756 werd Wolfgang Amadeus Mozart 

geboren in Salzburg. Zijn geboortehuis is 

nu te bezichtigen en ingericht als museum. 

De Mozart Kugeln zijn in de 

wereldberoemd. Deze chocolade werd in 

1890 bedacht door een banketbakker uit 

Salzburg. De originelen hebben een 

blauw-zilver verpakking. Tegenwoordig 

zijn de rood-gouden het meest populair en 

een groot commercieel succes. De stad 

Salzburg ademt klassieke muziek. In de 

zomerperiode zijn er ook regelmatig 

openlucht concerten. Het kan ook zomaar 

gebeuren dat je in een park getrakteerd 

wordt op een spelend orkest. 

Salzburger Festspiele 

Jaarlijks vindt in de zomer in Salzburg de 

Festspiele plaats. Dit evenement, op 

verschillende locaties in de stad, betekent 

een periode met veel muziek en drama en 

duurt ca. 5 weken. Het is erg leuk om juist 

dan in Salzburg te zijn. Maar de 

accommodaties zijn dan duurder en snel 

volgeboekt. Een optie is om zoals wij dat 

gedaan hebben, een accommodatie net 

buiten de stad te zoeken. 

Toegangskaarten voor de Festspiele 

kunnen online besteld worden. Ook voor 

kinderen zijn er speciale kinderopera’s. 

Toegang tot het festival is niet goedkoop. 

Er zijn ook een aantal gratis openlucht 

voorstellingen, dus ook als je geen kaartjes 

koopt kun je van de sfeer van de Festspiele 

genieten. 

C I T Y T R I P

Travelott  | 09



Fietsen door Salzburg 

De stad Salzburg is meerdere keren 

uitgeroepen tot meest fietsvriendelijke 

stad van Europa. Op diverse plekken kun je

fietsen huren, waaronder ook tandems en 

kinderfietsen. Een tip is om te kiezen voor 

een begeleide fietstocht. Dan hoef je niet 

na te denken over een route en weet je 

zeker dat je veel ziet. Daarnaast kan een 

gids je ook veel informatie verstrekken. 

Een populaire organisatie is  Fräulein 

Maria’s Bicycle Tour.  In een drie uur 

durende tocht fiets je langs de meeste 

bezienswaardigheden, maar ook langs alle 

filmlocaties van de Sound of Music. Je 

hoeft geen fan van de film te zijn om deze 

tocht leuk te vinden. Je kunt een keuze 

maken uit diverse soorten fietsen. Ook zijn 

er kinderfietsen en tandems. De fietsen 

zijn uitstekende toerfietsen met een leuke 

fietsmand voorop. De fietstocht door 

Salzburg is voor kinderen prima te doen. 

De afstand is ongeveer 12 kilometer en er 

zijn voldoende stops onderweg.  Op 

Tripadvsior vind je meer aanbieders. 

Overnachten in Salzburg 

Er is een grote keuze aan hotels, pensions 

en appartementen in Salzburg en

omgeving. Je kunt natuurlijk kiezen voor 

een accommodatie in de stad zelf. Maar 

net buiten de stad is ook een optie. Je kunt 

zelfs logeren in Villa Trapp. In deze villa 

heeft de familie Von Trapp zelf gewoond. 

Ook leuk is Hotel Schone Aussicht, een 

gerenoveerde boerderij (met 

buitenzwembad!) op slechts 3 km van de 

stad.  

www.salzburg.info
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Chalet Sonnentanz
Michiel en Hanneke wonen met hun kinderen sinds 2013 in 

Oostenrijk. In Piesendorf (vlakbij Zell am See - Kaprun) hebben 

zij een voormalig pension omgebouwd tot 8 uitstekende 

appartementen. Michiel en Hanneke zijn op en top gastheer 

gastvrouw.  

Alle seizoenen leuk 

Buiten het winterseizoen zijn er heel veel activiteiten te doen. 

Zoals wandelen,  mountainbiken, golfen, raften en zwemmen. 

De VVV heeft een uitgebreid activiteitenprogramma. Ben je 

wat minder actief dan kun je heerlijk genieten van wellness en 

terrasjes.  

Gezellige sfeer

Veel Nederlandse gezinnen

Kinderactiviteiten in 

schoolvakanties

Tuin met speeltoestellen

H O T E L

A P P A R T E M E N T E N
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De appartementen 

De appartementen variëren in grootte. Doordat enkele appartementen te koppelen zijn, ontstaan 

extra grote appartementen voor maximaal 14 personen. Elk appartement heeft een televisie en 

DVD-speler. De keukens zijn goed ingericht en hebben een vaatwasser, koelkast en oven.  

Kindvriendelijk 

Chalet Sonnentanz trekt in schoolvakanties veel Nederlandse gezinnen. De kinderen hebben dus 

snel vriendjes en vriendinnetjes. Michiel en Hanneke begrijpen dat je in de vakantie graag wat wilt 

ondernemen, maar dat de kinderen daar niet altijd zin in hebben. Die blijven liever spelen in de tuin.  

Daarom organiseren zij leuke kinderactiviteiten zodat de ouders ook eens iets zonder kinderen 

kunnen ondernemen. Aan het eind van de dag kun je dan bijpraten en de leuke dag doornemen onder 

het genot van een drankje. Er is namelijk ook een gezellige stube. 

Chalet Sonnentanz is een echte aanrader voor gezinnen en zeker ook buiten het winterseizoen leuk. 

Voor schoolvakanties moet je wel bijtijds boeken, want ze zitten snel vol. Dat kan ook niet anders 

met een gemiddelde beoordeling op Zoover van 9,4! 

www.appartementen-zellamsee.nl 
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Websites

Een community en 

platform voor de outdoor 

liefhebber. Met veel 

informatie  en tips. Met 

ook een goede app. 

outdooractive.com 

 

O U T D O O R  A C T I V E

Hier word je vrolijk van. 

Een gezellige website voor 

hippe heidi's die zich 

helemaal happy voelen in 

de bergen. 

hipheidi.com  

H I P  H E I D I

Logeren op een boerderij. Veel 

leuke adressen. Je kunt gelijk 

online reserveren. De brochures 

zijn digitaal te downloaden. 
urlaubambauernhof.at 

V A K A N T I E  O P  D E  
B O E R D E R I J

Veel praktische tips om je 

vakantie voor te bereiden. Zoals 

verkeersregels, tolvignetten en 

inpaklijstjes.  

anwb.nl/vakantie/oostenrijk

P R A K T I S C H

Lees wat anderen vinden. 

Duizenden beoordelingen over   

hotels, campings en 

vakantiewoningen. 

zoover.nl

B E O O R D E L I N G E N

Het Oostenrijks Toeristen- 
bureau heeft een complete site 

met heel veel informatie. 
Brochures zijn direct te 

downloaden. 
austria.info

I N S P I R A T I E

Een mooi en compleet 

overzicht om je vakantie 

voor te bereiden. Ook veel 

wandelroutes.  

bergfex.com

C O M P L E E T

Luxe en zeer luxe hotels met veel 

kinderfaciliteiten. Een hotel kan 

moet aan veel eisen voldoen om 

lid te worden. 

kinderhotels.com

K I N D E R H O T E L S

Mooi overzicht van 

vakantieaccommodaties gerund 

door Nederlanders 

vakantiebijnederlanders 
inoostenrijk.nl

B I J  N E D E R L A N D E R S
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HANGSTOELTJES

Een mooi design en erg 

handig om mee te nemen 

op reis. Deze 

hangstoeltjes zijn volledig 

opvouwbaar en licht. Kan 

dus ook makkelijk in je 

koffer.

www.shoptravelott.nl

S H O P P I N G

RACLETTE

Het hele jaar genieten van 
raclette.  Maar je kunt 
hier ook pannenkoekjes in 
bakken. 

www.shoptravelott.nl

RUGDRAGERS

De rugdragers van Phil & 

Teds zijn erg sterk en 

volledig verstelbaar. En 

een rugdrager mag er 

toch ook wel een beetje 

leuk uitzien toch? 

www.shoptravelott.nl

BERGSCHOENEN

Bergschoenen voor 

kinderen. Je koopt ze bij 

Decathlon. 

www.decathlon.nl
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TRAVELOTT
Dit magazine is een onderdeel van mijn reisblog Travelott. Ik 

hoop dat je het met veel plezier gelezen hebt.  Wil je op de 

hoogte blijven van nieuwe magazines of mijn blog volgen, neem 

dan een kijkje op mijn site www.travelott.nl. 

Ik waardeer het erg als je mijn facebookpagine een like geeft. 

Facebook.com/travelottblog. 

Vriendelijke groeten, Manon Kuipers 

www.travelott.nl 

manon@travelott.nl 


