
 
 
 

 

 

SALZBURG EN PASSIESPEL 

TOERPROGRAM 

01 – 08 September 2020 

September 
Di 1 JOHANNESBURG – FRANKFURT 

Toerlede meld om 16:00 op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg aan vir Vlug LH 573 wat 
om 19:00 na Frankfurt vertrek. 

Wo 2 FRANKFURT – SALZBURG 

Aankoms in Frankfurt waar ons aansluitingsvlug die groep na Salzburg neem. 

Ons land om 10:25 in Salzburg, een van Oostenryk se mooiste stede.  Die stad is pragtig geleë 
tussen twee heuwels, die Mönchsberg en Kapuzinerberg.  Van albei heuwels af het 'n mens 'n 
panoramiese uitsig oor die Salzachrivier, wat dwarsdeur die stad stroom.  Die Salzach deel 
Salzburg in twee – die ou en die nuwe stad. 

Do 3 SALZBURG  

Vandag verkeer ons rustig in Salzburg om hierdie pragtige Mozart-stad te verken.  Dis ook die 
stad waar die Von Trapp-gesin van Sound of Music-faam, gewoon het.  Gewapen met 'n 
beskrywende roetekaart, onderneem ons 'n 'stadstoer' te voet.  Hoogtepunte van 'n staptoer deur 
Salzburg sluit o.a. die Mirabell-tuine, atmosfeerryke Getreidegasse, die indrukwekkende Domkerk 
en 'n draai by die vrugtemark in.  Daar is geleentheid om op u eie Mozart se geboorte-en/of 
woonhuis te besoek.  'n Mens kan ook die Kasteel of vesting Hohensalzburg, wat oor die stad 
uittroon, besoek.  Dit is die grootste Middeleeuse kasteel in Europa wat heeltemal bewaar gebly 
het.  'n Mens kan dit binne 5 minute per tandratspoor bereik.  Behalwe dat jy dan die kasteel van 
nader kan bekyk, bied dit 'n onbeskryflike mooi uitsig oor die hele stad en die Salzachrivier. 

Verder is Salzburg 'n inkopieparadys waar unieke aandenkings gekoop kan word. 

Vanaand en môre-aand het u geleentheid om opsioneel een van die talle Mozart- of ander 
konserte soos byvoorbeeld 'n vertoning in die bekende Marionette-teater by te woon. 

Vr 4 SALZBURG – SALZKAMMERGUT 

Vandag ry ons 'n pragtige roete deur die Salzkammergut.  Dit is Oostenryk se belangrikste 
vakansie- en ontspanningsarea wat deur keiser Franz Josef as 'n 'aardse paradys' beskryf is.  
Onbeskryflike natuurskoon ontvou voor die oog:  skitterende panoramas van bergtoppe wat soms 
nog met sneeu bedek is, groen berghange, uitgestrekte woude, diepblou mere met kleurryke 
seilbootjies daarop en sprokiesmooi dorpies uitgesprei teen die hange van die berge en in die 
valleie. 

Ons besoek Hallstatt, 'n verruklike klein dorpie tussen berg en meer.  Tot ongeveer 100 jaar gelede 
kon die dorpie slegs per boot of trekdier bereik word.  Hallstatt is deur UNESCO verklaar tot 'n 
wêrelderfenisgebied. 

'n Besoek aan die prentjiemooi stadjie St Wolfgang, een van die gewildste vakansieoorde aan die 
Wolfgangmeer, is altyd die moeite werd.  Hier kry 'n mens ook talle stalletjies waar aandenkings te 
kies en te keur is.  Ons keer terug na Salzburg, waar ons saam aandete geniet.  Dit is ook moontlik 
om 'n opsionele musiekkonsert by te woon. 

Sa 5 SALZBURG – OBERAMMERGAU 

'n Opwindende dag wag op ons wanneer ons vanmôre die grens na Beiere (Duitsland) oorsteek 
om deur die skilderagtige Berchtesgadenerland te ry, ten einde een van die pragtigste bergpasse 
van Europa aan te durf.  Op 'n sekere punt moet ons oorklim in 'n spesiale bus om die smal 
kronkelweg tot op die 2 500 m hoë kruin van Kehlstein te volg, waar Hitler se beroemde Arendsnes 
(Kehlsteinhaus) gebou is. 
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Die pad daarheen het besondere ingenieursvernuf geverg.  Die laaste honderd meter is toentertyd 
met 'n hyser afgelê.  Ons sal dit ook doen.  Van die oomblik dat jy hier by die eindbestemming 
kom, staan jy gefassineerd by aanskoue van die ongelooflike, omringende natuurskoon sover die 
oog kan sien! 

Deesdae is die huis 'n restaurant.  Dit het 'n kolossale groot venster wat 'n skitterende uitsig oor die 
Beierse (Duitse) en Oostenrykse Alpe bied.  Vanaf die restaurant kan 'n mens nóg 'n entjie die 
berg uitklim om die wêreld rondom jou te bekyk.  Woorde ontbreek om hierdie gesig te beskryf.  

Let wel:  Indien die bergpas weens ongure weersomstandighede vir veiligheidsredes gesluit is, sal 
ons die omgewing van Königsee besoek. 

Ons reis verder met 'n pragtige roete na die omgewing van Oberammergau waar ons in een van 
die naburige dorpies tuisgaan, vir die tienjaarlikse Passiespel. 

So 6 OBERAMMERGAU  

Na ontbyt ry ons met 'n pendelbus tot in die sentrum van Oberammergau.  Hierdie eg-Beierse 
dorpie is wêreldberoemd nie net weens die Passiespel nie, maar ook as gevolg van die pragtige 
muurskilderye, ongelooflike houtsneewerk en blommeprag wat hier voorkom.  Oberammergau is 
ook 'n gewilde wintersport- en kuuroord. 

Vanoggend is daar tyd om in hierdie bekoorlike dorpie rond te stap en aandenkings te koop 
voordat die hoogtepunt van ons toer aanbreek:  die aangrypende Passiespel wat om 14:30 begin.  
Aandete word tydens pouse bedien.  Die tweede toneel begin om 20:00 en duur tot 22:30.  Ons 
maak na afloop van die vertoning weer van pendelvervoer gebruik na ons hotel/gastehuis in die 
omgewing waar ons oornag.  Onthou om iets warms saam te neem om aan te trek en om 'n klein 
flitsliggie byderhand te hou.  

Ma 7 OBERAMMERGAU – NEUSCHWANSTEIN – MÜNCHEN 

Ná ontbyt ry ons na Füssen, die omgewing van Neuschwanstein, om die sprokieskasteel van 
Ludwig II, vanaf 'n mooi uitkykpunt te bewonder.  Die bus-/perdekarrit na die kasteel is opsioneel – 
'n mens kan egter ook met 'n steil opdraande na die kasteel stap of opwaarts ry en terugstap.  
Vanaf die ou brug het 'n mens 'n manjifieke uitsig op die kasteel en lieflike omgewing.   

Daarna voort na München vir ons aansluitingsvlug LH 121 wat om 20:00 na Frankfurt vertrek.  
Ons arriveer om 21:00 op Frankfurt-lughawe en vertrek om 22:05 met Vlug LH 572 na 
Johannesburg. 

Di 8 JOHANNESBURG 

Aankoms op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg om ongeveer 08:30 ná 'n onvergeetlike 
toerervaring. 


