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RADSTADT
Wandelparadijs in SalzburgerLand
Het middeleeuwse bergstadje Radstadt is de ideale uitvalsbasis voor een 
gevarieerde (wandel)vakantie in SalzburgerLand. Omringd door machtige 
tweeduizenders en adembenemende landschappen wandel je hier in een 
reusachtige ansichtkaart. Maar ook zonder wandelschoenen aan is er van 
alles te doen in deze familievriendelijke vakantiebestemming.
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Als beloning voor je moeite trakteert de huis-
berg van Radstadt op een droomuitzicht over 
ruim 150 Alpentoppen. En als je je blik 360 
graden laat rondgaan zie je hoe mooi en divers 
het gebied is: van het bijna 3.000 meter hoge 
Dachsteinmassief in het noorden tot de Rad-
städter Tauern in het zuiden.

Salzburger Almenweg
Echt pittig is de Salzburger Almenweg. Althans, 
als je van plan bent om deze monstertocht van 
350 kilometer van het Tennengebergte via de 
Tauern tot aan het Dachsteinmassief uit te 
 lopen. Een stuk overzichtelijker is het aanbod 
van de plaatselijke VVV, waarbij je zeven etap-
pen in acht dagen loopt. Flexibeler ook, omdat 
je vijf keer overnacht in Radstadt en bij slecht 
weer ervoor kunt kiezen om een dagje over te 
slaan. Alleen bij de twee etappes met hutover-
nachting ‘moet’ je mee. Geen straf, want deze 
stukken behoren tot de hoogtepunten van deze 
bijzondere wandel ervaring. Bovendien kun je 
bij de � nish bijtanken met ijskoude drankjes en 
eerlijk boerenbergvoedsel, zoals verse yoghurt 
en melk, huisgerookte spek, Sauerkäse en 
 Kaiserschmarrn. Kijk voor alle details op 
www.radstadt.com/sommerurlaub

Puur natuur
Of je nu op eigen houtje op pad gaat of liever 
aansluit bij bergtochten met een gids – te voet 
kom je op de mooiste plekken. Met misschien 
wel als grootste pluspunt: de woeste aantrek-
kingskracht van de natuur. Vooral het 
Dachsteinmassief mag je niet missen. De span-
nendste manier om daarmee kennis te maken is 

Nu de winter is ingeruild voor de lente, kleurt 
Radstadt en omgeving weer frisgroen. Milka- 
koeien grazen tevreden in de Alpenweiden, 
wolken zweven als witte zeepvlokken door de 
blauwe voorjaarslucht en felle zonnestralen ver-
warmen het historische vestingstadje. Alleen de 
witte bergtoppen in de verte doen nog winters 
aan. Geen probleem, integendeel juist, de 
adembenemende Alpenwereld zorgt voor een 
spectaculair decor en een heerlijk frisse berg-
lucht. Zin in een wandeling?

Van Spaziergänge tot Gipfeltour
Keuze genoeg. Want Radstadt ligt niet alleen 
mooi te wezen op een zonnig rotsterras op 
858 meter hoogte, maar vormt ook hét mid-
delpunt van een uitgestrekt wandelnetwerk. 
Met routes voor elk niveau, van gemoedelijke 
Spaziergänge tot avontuurlijke Gipfeltour.
Ideaal voor families is de wandelbelevenis 
‘Alles Alm’. Genesteld in de majestueuze 
panorama van de Radstädter Tauern loop je 
over schilderachtige en voor kinderwagens 
geschikte wandelpaden van de Gnadealm. 
Onderweg leer je bij over het leven op de 
alm, de natuur en de vele dieren die hier 
 leven. Zijn de kinderen moe? Pauzeer dan in 
een van de vele idyllische berghutten.
Maar naast gemakkelijke (familie)routes door 
groene weiden en over goed onderhouden 
wandelpaden barst het rondom Radstadt ook 
van de stevige kuitenbijters. Kan ook niet mis-
sen met een imposant hoogtelabyrint van kilo-
meters hoge ijsreuzen en grillige rotsformaties 
als achterland. Klim bijvoorbeeld in drie uur 
omhoog naar de 1768 meter hoge Rossbrand. 
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de Dachstein Skywalk, een op 2.700 meter 
hoogte liggend balkonachtig platform, compleet 
met een 100 meter lange hangbrug. Maar voor 
het allermooiste uitkijkplekje moet je eerst de 
beroemde (en beruchte) 14 treden van de 
‘ Treppe ins Nichts’ bedwingen. Krijg je het al 
warm bij het idee? Dan is een rondgang door 
het ijspaleis in de gletsjer een betere (en veili-
gere) optie. Een natuurspektakel van een hele 
andere categorie is de spannende wandeling 
die je door de smalle en driehonderd meter 
 diepe Liechtensteinkloof voert. Hier geniet je 
van een fascinerend spel tussen licht en scha-
duw, volg je een claustrofobisch pad dwars door 
de rotsen en hoor je van ver hoe de waterval 
met enorme kracht naar beneden stort.

Familie-uitjes
Ben je op vakantie met je gezin en wil je even 
iets anders dan wandelen? Goed nieuws: er 
zijn leuke familie-uitjes zat. Zo is er voor jong 
en oud in het naburige Altenmarkt volop 
 waterpret in Therme Amadé. Terwijl de ouders 
ontspannen in de uitgebreide spa, beleven de 
kinderen een adrenalinekick in de ‘Anaconda’, 
een glijbaan met raketlancering en looping. 
Succes is ook verzekerd met een tripje naar 
een van de drie ‘belevenisbergen’ in de omge-
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Tourismusverband Radstadt
Tel.: +43 6452/ 7472
www.radstadt.com

GRATIS WANDEL-TESTCENTER
Profi teer als gast in Radstadt van de unieke 
service van het Best of Wandern Testcenter. 
Als vakantieganger mag je namelijk allerlei 
hoogwaardige en handige wandelspullen tes-
ten. Gratis. Info: www.best-of-wandern.de

WANDERBUS
Handig: met de Wanderbus bereik je eenvou-
dig de startpunten van diverse wandelingen, 
zoals de Salzburger Almenweg. Met je gasten-
kaart kost een ritje slechts één euro.

SALZBURGERLAND CARD
Wees geen dief van je eigen portemonnee en 
schaf de SalzburgerLand Card aan. Hiermee 
bezoek je liefst 190 attracties in Salzburger-
Land voor één vaste prijs, waaronder een groot 
deel van de beschreven natuurschouwspelen 
en familieattracties. De kaart is zes of twaalf 
dagen geldig en ideaal voor gezinnen. Wil je de 
SalzburgerLand Card bestellen, of meer infor-
matie? Kijk dan op www.salzburgerland.com/nl

RADSTADT WANDELEN

ving: de Geisterberg, Wagraini’s Grafenberg 
en Rittisberg. Vooral laatstgenoemde is een 
waar familieparadijs met allerlei activiteiten 
voor groot en klein; van boogschieten tot blote-
voetenpad en van rodelen tot sprookjeswande-
lingen. Weer heel anders is een bezoek aan de 
zoutmijn in Hallein, een toeristische én educa-
tieve attractie vol verrassingen. Tijd over? 
Bekijk dan de kastelen van Mauterndorf en 
Hohenwerf en waan je in de middeleeuwen. 

X-factor
Toch hoef je Radstadt helemaal niet uit om in 
historische sferen te verkeren. Het vestingstadje 
heeft namelijk een bewogen verleden en bezit 
vele historische schatten, zoals de goed gecon-
serveerde stadsmuur met de ronde torens, de 
laat-romaanse parochiekerk, de gotische 
 lichtzuil, de grafkelder van het voormalige 
kapucijnen klooster en twee musea. Maar ook 
voor traditie, gezelligheid en vrolijke feesten zit 
je hier goed. Stort je bijvoorbeeld in het Rad-
städter Knödelfest of het Gardefest, een feest 
waar het hele dorp voor uitloopt. Kortom, met 
de toeristische X-factor zit het wel snor.


