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Portret   
 

Bepaalde landen hebben te kampen met clichés, ook zo met Oostenrijk. Voor de meesten onder ons reikt de kennis 

over het land niet verder dan de klassiekers. Je kan er skiën en wandelen. De kenners kunnen er nog een aantal 

clichés aan toe voegen zoals Sissi, jodelen, het Nieuwjaarsconcert, schnitzels en lederhosen, Arnold 

Schwarzenegger (maar die zit in Californië). Clichés zijn moeilijk weg te werken, zelfs nog moeilijker dan de 

traditionele lederhosen van de plattelandsbevolking maar Oostenrijk is helemaal niet blijven steken in oude 

tradities, het is een land in volle beweging, modern met een intens artistiek- en nachtleven, kortom een land dat 

goed met zijn tijd meegaat! 

 

Het land kent vele troeven: Uitzonderlijk goed bewaarde natuur, meren met zuiver water, fantastische 

bergmassieven, levendige gewoontes en tradities. Oostenrijk has it all! Het wordt voor de helft bedekt door de 

Alpen, met de 3787 meter hoge Grossglockner als hoogste topper. Het fraaie Pannonische Bekken en de Laaglanden 

van Hongarije bedekken het oostelijke deel van het land, langs de hemelsblauwe rivieren vind je prachtige 

laagvlaktes met weiden en akkers. Oostenrijk is een wintersportland bij uitstek. Er zijn in de lente, zomer en de 

herfst aanzienlijk minder toeristen en dus is het vrij rustig, maar in deze jaargetijden is de natuur op haar mooist! In 

het land vind je ongeveer 90 meren, Vooral het stroomgebied van de Traun is rijk aan meren, je hebt er o.a. de 

Attersee, het grootste Alpenmeer van Oostenrijk. Daarnaast zijn er zijn in totaal zo'n 2000 alpengletsjers, hoge 

pieken en diepe dalen, adembenemende vergezichten en natuurlijk de Donau. Voor wie van actie houdt heeft 

Oostenrijk heel wat in petto: fietsen en wandelen, mountainbiken, mountainboarden, langlaufen, kitesurfen, raften, 

canyoning, klimmen, trektochten, aan een katrol door de lucht sjezen (flying fox), skiën & snowboarden, geen sport 

ontbreekt. Het land is rijk aan bos, planten, bloemen en wild: Alpenmarmotten, sneeuwhazen, beren, lynxen, 

steenarenden en met veel geluk zie je een lammergier, een van de grootste roofvogels van Europa. Vele 

cultuurliefhebbers beginnen spontaan te likkebaarden bij de gedachte aan Oostenrijk. Thuishaven van Mozart, 

Strauss, Hubert en Freud. Vluchtoord van Hitler.  Het land is prestigieuze steden rijk zoals Wenen, Salzburg, Graz, 

Innsbruck. Het is een federale staat, bestaand uit 9 deelstaten met ieder een eigen hoofdstad. De architectuur en de 

kunstwerken van Oostenrijk zijn verbluffend. Kastelen hoog boven bergtoppen neergezet, domineren het landschap 

en getuigen van oude vergeten veldslagen alsook constructies uitgedacht door moderne architecten, in perfecte 

harmonie met de nog gevrijwaarde natuur. Je kan Oostenrijk vanuit verschillende invalshoeken bekijken, aan jullie 

de keuze! 

 

 

 

Edelweiss, Edelweiss 

Bless my homeland forever 

Small and white, clean and bright 

You look happy to meet me 

Blossom of snow may you bloom and grow 

Bloom and grow forever 

Edelweiss, Edelweiss 

Bless my homeland forever 

 

*The Sound Of Music - Edelweiss  

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
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Infobronnen  
 

Web 

Algemeen 

www.austria.info/nl: algemene info over Oostenrijk 

www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum 

www.buitenlandskamp.be: Informatie over de campings/kampterreinen 

 

Regio’s 

www.burgenland.info/en: Toeristische dienst Burgenland 

www.karinthie.com: Toeristische dienst Karinthië 

www.noe.gv.at/English/Topics-in-English.html: Toeristische dienst Neder-Oostenrijk 

www.salzburgerland.com/nl : Toeristische dienst Salzburgerland 

www.steiermark.com/en: Toeristische dienst Steiermark  

www.visittirol.nl: Toeristische dienst Tirol 

www.upperaustria.com/en: Toeristische dienst Opper-Oostenrijk 

www.wien.info/en: Toeristische dienst Wenen 

www.vorarlberg.travel/en: Toeristische dienst Vorarlberg  

 

Reisgidsen 

In het reisinfocentrum van Wegwijzer vind je een aanbod aan reisgidsen en kaarten voor Oostenrijk algemeen. Maar 

ook voor bepaalde deelstaten afzonderlijk (Tirol, Wenen, Salzburg). In de afdeling ‘actief Europa’ kan je je fiets –of 

wandeltocht tot in de kleinste details voorbereiden aan de hand van wandel –en fietskaarten, wandel –en 

fietsgidsen, wandel –en fietsverslagen en zelfs tijdschriften. Een bezoekje aan de reisbib helpt je zeker op weg bij 

de praktische voorbereiding van je kamp! Een voorproefje: 

 Nederlandstalig: Trotter, Marco Polo, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus, ANWB 

 Engelstalig: Lonely Planet, Rough guide 

 Franstalig: Le guide du Routard, petit Futé,  e-vasion 

 

Klimaat 

Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een 

stuk hoger liggen. 

 

  

http://www.austria.info/nl
http://www.wegwijzer.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.burgenland.info/en
http://www.karinthie.com/
http://www.noe.gv.at/English/Topics-in-English.html
http://www.salzburgerland.com/nl
http://www.steiermark.com/en
http://www.visittirol.nl/
http://www.upperaustria.com/en
http://www.wien.info/en
http://www.vorarlberg.travel/en/


 

    

Landenfiche OOSTENRIJK   4/11 

© Copyright Wegwijzer Reisinfo 

Aantal regendagen 

 

 

Wandel- & fietsgids:  
Er is ook een zeer uitgebreid aanbod aan wandel- en fietsgidsen aanwezig in de bibliotheek bij Wegwijzer: 

Bruckmann Verlag, Esterbauer Bikeline, Cicerone Walking guide, Cicerone Cycling guide, Kompass Radwege, 

Kompass Wanderfuhrer, Pirola, Rother Wanderfuhrer, … 

 

Kaarten 

Als overzichtskaart is Michelin Oostenrijk (1:400.000) een goede keuze. 

Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van Michelin, Road Atlas Britain, Ordnance survey, F&B, ADAC,… 

 

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen, op vertoon van lidkaart voor reisgidsen en kaarten 

bij de reisboekhandel Atlas & Zanzibar en Altiplano Books?  

 
AL DEZE REISGIDSEN EN KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas 

& Zanzibar?  

 

Formaliteiten   
 

 Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de 

gemeentediensten van je woonplaats.  

 Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

 Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op 

crisismomenten van belang zijn.) 

 Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 

 Europese Ziekteverzekeringskaart  

 Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen 

dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

 ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en 

hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en 

services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of spring een lokaal 

Connections of Airstop kantoor binnen. 

 Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/   

http://www.isic.be/Home.aspx
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/
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Reisbudget  
 

Oostenrijk is geen goedkoop land, maar de prijzen in Oostenrijk zijn te vergelijken met deze in België. In een 

restaurant dineren kan voordelig uitpakken, afhankelijk van de regio. Alcohol en reizen met het openbaar vervoer is 

ietwat duurder. De prijzen voor een liter brandstof variëren heel erg per regio. Activiteiten en bezienswaardigheden 

zijn redelijk duur. Er zijn in de meeste dorpen en vrijwel alle steden bankautomaten aanwezig waar je met je 

Belgische kredietkaart zonder problemen geld kunt opnemen. Je betaalt hier uiteraard met euro.  

 

Enkele richtprijzen: 

 Cola op restaurant: €2,62 

 Lokale bier (0.5l) : €3,9 

 1,5l water: €0,63 

 1 brood (500g): €1,83 

 1l melk: €1,08 

 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen) 

Transport naar Oostenrijk 
Auto 

De auto is een ideaal vervoermiddel om naar Oostenrijk af te reizen. Oostenrijk heeft goede autowegen, 

autosnelwegen en binnenlandse wegen. Je zal waarschijnlijk via Duitsland rijden. Hou er wel rekening mee dat je 

voor het rijden op de autosnelwegen (A-wegen) en verschillende autowegen (S-wegen, S1 & B302) in Oostenrijk in 

het bezit dient te zijn van een geldig Autobahn-vignet. Op diverse wegen dient er tevens tol te worden betaald. Wie 

al op pad is, kan aan de Oostenrijkse grens zijn vignet kopen. Ook kan je bij sigarenwinkels, tankstations en bij de 

automobielclubs ÖAMTC en ARBÖ terecht. Tevens zijn bij een aantal benzinestations langs de Duitse Autobahn 

richting Oostenrijk vignetten te koop. Prijs voor 10-dagen vignet: € 8,50. Meer info vind je op www.asfinag.at 

 

Nog een handig link:  

www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,… 

 

Bus 

Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle 

busverbindingen. 

www.flixbus.be 

www.studentagency.eu/en 

 

Trein 

Rechtstreekse treinverbindingen van België naar een bestemming in Oostenrijk vind je enkel in de winterperiode. In 

de zomer kan je ook naar Oostenrijk treinen met Thalys, ICE als IR treinen meestal via Frankfurt, Keulen en Parijs.  

Meer informatie kun je vinden op www.b-europe.com. Op de website www.seat61.com kan de mogelijke treinroutes 

bekijken om van België naar Oostenrijk te treinen.  

www.oebb.at/en 

  

http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
www.asfinag.at
http://www.viamichelin.com/
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen
http://www.flixbus.be/
http://www.studentagency.eu/en
http://www.b-europe.com/
http://www.seat61.com/
http://www.oebb.at/en/
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Vliegtuig 

www.lufthansa.com: Lufthansa 

www.austrian.com: Austrian Airlines (rechtstreekse vlucht Brussel-Wenen) 

www.brusselsairlines.com: vliegt naar Wenen – vlucht neemt 1u30 min in beslag.  

Vanaf eind oktober 2019 vliegt Laudamotion rechtstreeks vanuit Charleroi op Wenen. Vluchten zijn te boeken via de 

website van Ryanair. www.ryanair.com/be/nl/  

Transport in Oostenrijk 
Auto 

Dankzij een perfect wegennetwerk en schilderachtige, afwisselende landschappen is Oostenrijk ideaal om met de 

auto ontdekt te worden. Bekijk voor je vertrek nog eens extra de regionale verkeersregels na, zodat je niet voor 

verassingen komt te staan. (https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/reisvoorbereiding/verkeersregels)  

https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/reisvoorbereiding/tol: toltarieven en brandstofprijzen 

 

Liften 

Liften is niet zo gekend in Oostenrijk. Maar dat betekent niet dat het niet doenbaar is. Je kan best liften aan 

tankstations. Naast autosnelwegen staan is verboden en gevaarlijk. Meer info? Deze websites helpen je alvast verder 

de lift van je leven te nemen: 

www.hitchwiki.org, www.hitchlog.com  

Trein 

Wil je met de trein door Oostenrijk reizen? Het net van de Oostenrijkse Spoorwegen (ÖBB) bestaat uit 5800 km 

spoor dat aangesloten is aan het Europese Sporennet. Het is belangrijk tijdig te informeren naar de mogelijkheden 

en de tijden. Hou er ook rekening mee dat deze per seizoen kunnen veranderen. Je kan hiervoor terecht bij de 

Oostenrijkse Bundesbahnen. 

www.oebb.at : Oostenrijkse spoorwegen en grootste busmaatschappij van Oostenrijk. 

www.vvt.at : dienstregeling en tarieven van het openbaar vervoer in Tirol. 

www.zillertalbahn.at : met deze bergstoomtrein bereik je de mooiste plekjes in Tirol. 

 

Bus 

In vergelijking met het treinnetwerk is het busnetwerk zeer dicht. In de winter rijden iets minder bussen door de 

besneeuwde bergpassen. Bijna alle dorpen en steden zijn met elkaar verbonden door de nationale buslijnen van 

Oostenrijk: postbus. Je kan je tickets op de bus zelf kopen maar als je in grote groep reist is het misschien beter om 

op voorhand tickets te reserveren. De bus in Oostenrijk is wel redelijk duur.  

www.postbus.at/: dienstregeling van de bussen 

www.oebb.at: Oostenrijkse spoorwegen en grootste busmaatschappij van Oostenrijk. 

www.vvt.at: dienstregeling en tarieven van het openbaar vervoer in Tirol. 

BUSENCO is gespecialiseerd in kampvervoer. Zoveel mogelijk ritten worden gecombineerd, waardoor het lukt om 

extra voordelig kampvervoer aan te bieden. 

Neem een kijkje op kampvervoer.vlaanderen 

 

Kabelbanen 

www.seilbahnen.at: Informatie over de kabelbanen in Oostenrijk. 

  

http://www.lufthansa.com/
http://www.austrian.com/
http://www.brusselsairlines.com/
http://www.ryanair.com/be/nl/
https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/reisvoorbereiding/verkeersregels
https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/reisvoorbereiding/tol
http://www.hitchwiki.org/
http://www.hitchlog.com/
http://www.oebb.at/
http://www.vvt.at/
http://www.zillertalbahn.at/
http://www.postbus.at/
http://www.oebb.at/
http://www.vvt.at/
http://kampvervoer.vlaanderen/
http://www.seilbahnen.at/
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Transfer in Tirol 

Tirol Transfer biedt een vervoers- en meerijdcentrale aan. Je geeft aan wanneer je welk traject wil afleggen en met 

hoeveel personen. Ze regelen vervoer voor je, hoe meer passagiers er meerijden, hoe goedkoper de prijs per 

persoon wordt. De prijs wordt pas achteraf meegedeeld, afhankelijk van het aantal medereizigers dat werd 

gevonden. 

Logies 
Jeugdherbergen 

Oostenrijk heeft een uitgebreid aanbod aan jeugdherbergen. De Youth Hostels Association heeft diverse 

vestigingen. Vraag bij de jeugdherbergorganisatie best op voorhand de verplichte lidmaatschapskaart aan. Naast de 

officiële jeugdherbergen www.oejhv.at (Austrian Youth Hostel Association (jeugdherbergcentrale)) is er ook een 

netwerk van ‘independent hostels’: www.jugendherberge.at; www.youngaustria.com/de. 

 

Kamperen 

Kamperen in Oostenrijk is een fantastische ervaring. Als je in de buurt van de Alpen kampeert, bevindt je je te 

midden van bosrijke gebieden met een panoramisch zicht op de machtige bergen, aan activiteiten geen gebrek! De 

natuurliefhebber kunnen ook een camping opzoeken rond één van de schitterende meren in het zuiden van 

Oostenrijk. Kortom, wanneer je besluit te kamperen op een camping in Oostenrijk dan weet je zeker dat je een 

fantastische kampeerervaring tegemoet gaat. 

 

www.campsite.at: kampeerterreinen in Oostenrijk, daarnaast ook extra info en een forum 

www.lagerquartier.at: kampeerterreinen en andere accommodatie voor groepen 

www.campingclub.at: Österreichischen Camping Club (met info over de internationale kampeerkaart) 

www.topcamping.at/nl: top Campings  

www.buitenlandskamp.be: Campings/kampplaatsen in Oostenrijk 

www.youngaustria.com/de 16 groepshuizen in Oostenrijk 

 

Wildkamperen 

Wildkamperen is toegelaten voor één nacht (bivak van 19-9u) maar in sommige nationale parken is het wel 

verboden vb. Hohe Tauern. Informeer vooraf bij de lokale sectie van de Oostenrijkse Alpenverein voor eventuele 

lokale beperkingen. 

Via volgende link kan je ons dossier omtrent wildkamperen in Europa downloaden (enkel voor leden) 

www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa  

 

Groepsaccommodatie  

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor 

jeugdbewegingen www.buitenlandskamp.be  

 

Voorbeeld: www.jugendimstift.at: Een jeugdgroepshuis en Gottweig: voor groepen tot 70 personen in een klooster, 

op 2 uur afstand van Wenen.  

 

De Belgische vzw JEKA biedt o.a. in dit land kampplaatsen aan voor jeugdgroepen van 15 of meer personen. Je kunt 

ook op hen rekenen voor transport en catering ter plaatse. 

Alle info vind je hier: www.jeka.be/nl 

  

http://www.oejhv.at/
http://www.jugendherberge.at/
http://www.youngaustria.com/de/
http://www.campsite.at/
http://www.lagerquartier.at/
http://www.campingclub.at/
http://www.topcamping.at/nl
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.youngaustria.com/de/
http://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.jugendimstift.at/
http://www.jeka.be/nl
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Berghutten 

En natuurlijk, geen alpen zonder berghutten! Er is ruime keuze aan berghutten. Volgende websites wijzen de weg: 

https://www.austria.info/en/where-to-stay/chalets: overzicht van alle berghutten in Oostenrijk, met telkens een 

link naar de website.  

www.bergfex.at: berghutten in Oostenrijk, gerangschikt per regio 

https://www.alpenverein.at/huetten/finder.php: overzicht van hutten in Oostenrijk met aanduiding van de 

faciliteiten per hut. 

Toppers 
 

De winters in Oostenrijk zijn zeer bekend als wintersport bestemming, maar in de zomer valt er ook veel te beleven. 

De zomers zijn zeer geschikt voor buitensporten zoals wandelen, hiken, fietsen en mountainbiken en vergeet niet 

dat Oostenrijk ook zeer prachtige steden. De hoofdstad van Oostenrijk, Wenen, is wereldberoemd om zijn klassieke 

muziek, Mozart, Beethoven en keizerin Sissi. Hierover is dan ook veel te vinden in deze stad. Je vind er ook veel 

oude maar ook nieuwe gebouwen. De meest bijzondere bezienswaardigheden zijn Schloss Schönbrunn een paleis 

met Sissi museum, Tiergarten Schönbrunn oudste dierentuin, MuseumQuartier en het Weense Staatsopera. 

Stephansdom is de grootste kathedraal van Wenen en de zetel van de aartsbisschop van Oostenrijk. Met zijn 107 

meter aan lengte en 34 meter breedte is dit met recht een zeer groot bouwwerk te noemen. Deze kathedraal zal 

zeker indruk maken met zijn architectuur en pracht en praal. 

    

De Alpen bieden een fraaie variatie van glooiende groene bergen met soms zeer ruwe rotsachtige formaties 

helemaal in het zuiden. Naast skiën en snowboarden in de winter kun je de rest van het jaar terecht om in de Alpen 

te wandelen, te fietsen of deel te nemen aan de vele andere buitenactiviteiten die je in dit grote gebied kan 

ondernemen. 

 

Willen jullie natuur-pracht en praal- zien, ga dan naar de  Krimmler Wasserfälle. De hoogste waterval van Europa 

bevindt zich in het dorp Krimml in Oostenrijk. In het nationale park Hohe Tauern stort deze 380 meter hoge 

waterval in drie fases naar beneden. Via een panoramaweg is het mogelijk tot bovenaan de waterval te komen. 

   

Een andere bezienswaardigheid is het huis van de muzikale familie Von Trap, terug te vinden in Salzburg. De 

musical ‘The sound of music’ is op deze familie gebaseerd. In dit huis heeft ook de SS-leider Heinrich Himmler 

gewoond. In Salzburg vind je ook de gerenommeerde Getreidegasse. Dit was ooit de straat waar gefortuneerde rijke 

burgers als dokters, handelaren en ambachtslieden woonden. In deze grote winkelstraat van Salzburg is Wolfgang 

Amadeus Mozart op 27 januari 1756 geboren. Aan het begin van de straat staat een huis met torentje en klok. Dit is 

sinds 1407 het stadhuis van Salzburg. 

  

In het plaatsje Werfen vind je de zeer koele ijsgrotten. Deze ijsgrotten hebben een ongeveer 40 km lang labyrint van 

gangen. Door het smelten van water en de wind die door de tunnels jaagt, zijn deze ijstunnels met ijsfiguren 

ontstaan.  

Actief 
 

Wandelen, fietsen, raften, klimmen, canyoning, … de mogelijkheden voor een kamp in Oostenrijk zijn ontelbaar. Op  

www.austria.info: kan je heel wat inspiratie opdoen. Elke toeristische dienst zal je ter plaatse ook kunnen helpen om 

activiteiten vorm te geven. Hier vind je nog wat handige websites. 

www.alpintouren.at: interactieve toergids voor skiërs, (berg)wandelaars, mountainbikers, klimmers. 

www.tourentipp.de: online gids voor (berg)wandelaars, klimmers en skiërs, met veel routebeschrijvingen 

www.almenrausch.at: bergwandelen, skiën, wandelen van hut naar hut, wandelen in alpenweiden, mountainbiken, 

rodelen, informatie over hutten 

https://www.austria.info/en/where-to-stay/chalets
http://www.bergfex.at/
https://www.alpenverein.at/huetten/finder.php
http://www.austria.info/
http://www.alpintouren.at/
http://www.tourentipp.de/
http://www.almenrausch.at/
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Fietsen 

Per fiets op ontdekkingstocht door Oostenrijk. Nieuwe fietspaden, routes en sportieve uitdagingen vind je in elke 

deelstaat. Voor jongeren zijn er afwisselende en makkelijke fietsroutes. Voor ieder wat wils. Meer info?  

www.austria.info/en/things-to-do/cycling-and-biking/popular-bike-trails: fietsnieuws en routebeschrijvingen 

www.radtouren.at : Radtouren in Osterreich (overzicht van fietsroutes, routebeschrijvingen, fietshotels, 

fietsliteratuur) 

www.radlobby.at/argus: fietsersbond Argus (berichten, tips, praktische info) 

www.adfc.de: Duitse fietsersbond (klik op Reisen/Europa-infos) voor Oostenrijk  

www.bike-holidays.com/nl: Mountain Bike Holidays (hotels voor fietsers en mountainbikers) 

www.trentobike.org/bycountry/Austria.html: Trento Bike, links naar fietswebsites 

 

In de Kitzbüheler Alpen kun je e-biken (www.movelo.com), waardoor de bergen oprijden ietsje makkelijker wordt. In 

de regio zijn meer dan 500 fietsen te huur en kun je op heel wat adressen je lege accu gratis omruilen voor een 

volle. Er zijn heel wat fietsroutes, zowel voor mountainbikers als voor gewone fietsers. Op www.kitzalps.com/ebikes 

vind je meer informatie. 

 

Wandelen 

Oostenrijk is natuurlijk het wandelland bij uitstek. Een stevige tocht naar de toppen van de Alpen of juist een rustige 

wandeling langs meren of door de dalen, een meerdaagse huttentocht ... wat je wens ook is, het kan zeker in 

Oostenrijk! Wil je genieten van de prachtige berglandschappen, dan is een huttentocht wat je zoekt. Misschien is 

een tocht in het Stubaital (www.stubai.at) iets voor jullie. Raadpleeg ook de website van traildino: 

www.traildino.com. De website van Hiking Advisor geeft ook up to date hiking informatie: www.hikingadvisor.be  

www.wikiloc.com: Site waar je verschillende wandel – en fietsroutes kan vinden. 

www.wanderdoerfer.at : Österreichs Wanderdörfer (wandeldorpen)  

www.publish.at/trekking  rijke database (regio’s, routes, hutten). 

www.tourplaner-online.de/berge.html: praktische info en routeverslagen (private site) 

www.austria-insiderinfo.com  : Austria Insiderinfo (goede routebeschrijvingen, vooral in Salzkammergut)   

www.alpenverein.at : basisinformatie trektochten,  complete huttenlijst en actuele weersinformatie  

www.alpintouren.at: beschrijving van het uitgebreide netwerk van gemarkeerde wandelpaden in alle maten en 

gewichten, met praktische informatie en bereikbaarheid. 

 

Canyoning 

Op https://www.outdoorplanet.net/en/austria/canyoning-tours-tirol.html vind je meer informatie over canyoning 

en andere sportieve activiteiten in Oostenrijk. 

 

Paardrijden 

Wie houdt van paardrijden komt ook aan z’n trekken in Oostenrijk. Vooral de regio Mieming staat bekend voor het 

paardrijden. 

www.reitarena.at: vereniging van toonaangevende Oostenrijkse ruitersporthotels en -pensions (met info over het 

aanbod voor paard en ruiter)  

 

Watersport 

Oostenrijk heeft prachtige zwem- meren (van drinkwaterkwaliteit!) en kristalheldere bergbeekjes, waar je 's zomers 

heerlijk kunt afkoelen, surfen, zeilen en duiken. Een overzicht van de activiteiten: 

wsvo.org/ : vereniging van Oostenrijkse jacht- en windsurfscholen 

www.kitesurfing.at: kitesurfingschool 

www.fischwasser.com: informatie over vissen in Oostenrijk 

www.oebv.org: site van de Oostenrijkse beroepsduikers 

www.arge-tauchen.at: informatie over duikmogelijkheden  

http://www.austria.info/en/things-to-do/cycling-and-biking/popular-bike-trails
http://www.radtouren.at/
http://www.radlobby.at/argus
http://www.adfc.de/
http://www.bike-holidays.com/nl
http://www.trentobike.org/bycountry/Austria.html
http://www.movelo.com/
http://www.kitzalps.com/ebikes
http://www.stubai.at/
http://www.traildino.com/
http://www.hikingadvisor.be/
http://www.wikiloc.com/
http://www.wanderdoerfer.at/
http://www.publish.at/trekking
http://www.tourplaner-online.de/berge.html
http://www.austria-insiderinfo.com/
http://www.alpenverein.at/
http://www.alpintouren.at/
https://www.outdoorplanet.net/en/austria/canyoning-tours-tirol.html
http://www.reitarena.at/
http://wsvo.org/
http://www.kitesurfing.at/
http://www.fischwasser.com/
http://www.oebv.org/
http://www.arge-tauchen.at/
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Weetjes 
 

De grootste ijsgrot van de wereld is in Salzburg. De ijsgrot heet Eisriesenwelt Werfen, hij werd ontdekt in 1879 en 

trekt jaarlijks 150.000 bezoekers aan, de grot is 42 kilometer lang en ligt op de hoogte van 1.640 meter. 

 

De Alpen Edelweiss, is één van de bekendste bloemen uit Oostenrijk en staat symbool voor de Alpen 

 

Dj Ötzi, uit het gelijknamige Ötztal scoorde zijn eerste nummer 1 hit met de aprés-ski knaller “Anton aus Tirol“. Als 

deze hit door de speakers schalt, is de aprés-ski sfeer in ieder geval al gauw op het hoogtepunt. 

 

Spreek een onbekende altijd aan met 'Sie' (u). In Oostenrijk is het veel gebruikelijker om te vousvoyeren dan in 

België. 

 

Het drinken van een Schapps is niet slechts het nuttigen van een alcoholisch drankje voor Oostenrijkers. Als er iets 

te vieren valt of bij een treurige mededeling wordt er allereerst een schnapps op geproost om een onderlinge band, 

medeleven, gedeelde vreugde of verdriet aan te geven. 

 

Sinds enkele jaren is er in Oostenrijk weer een berenpopulatie die zich vooral in de bosrijke, zuidelijk en centraal 

gelegen bergregio's begeeft. 

 

Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen. Consumptie van een bier, cider, wijn en longdrinks kan men vanaf 

de leeftijd van 16 jaar in 3 van de 9 federale staten van Oostenrijk. www.iard.org/  

 

De oudste dierentuin ter wereld is te vinden in Wenen, Tiergarten Schönbrunn. 

 

Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Oostenrijk terug waar ze gas verkopen. 

 

www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Duits leren.  

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Oostenrijk raadplegen. Dit kan altijd van pas komen 

mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/12/oostenrijk.html  

  

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je 

verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont 

gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.  

 

www.use-it.travel/: Dit zijn stadskaarten voor jongeren die door jonge locals gemaakt zijn. Ze hebben één voor 

Graz gemaakt. Deze kaarten kan je verkrijgen bij Wegwijzer of in de use-it store in Brussel. 

 

In Oostenrijk is het toegelaten om in cafés en restaurants te roken. 

Notities 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.iard.org/
http://www.campingaz.com/
http://www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/12/oostenrijk.html
http://www.use-it.travel/
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 

Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken. 

Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je 

vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en 

waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je 

best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van Wegwijzer 

komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 

unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er 

minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en 

kost 25 euro.  

 

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp” 
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen 

concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming. 

Programma: 
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen 

 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit, 

samenwerkingen 

 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente? 

 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent? 

 Doorverwijzing:  er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner. 

Workshop “Reisbib op wieltjes” 
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de 

mobiele reisbib. 

We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee 

over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport 

ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook  toeristische tips mee rond geld, 

eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de 

begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je 

route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen. 

 

En verder... 
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over 

trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele 

overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je 

buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag 

stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug. 

Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep 

terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 14-

18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag 

tijdens de paasvakantie 

 

http://www.wegwijzer.be/workshop
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

