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A kacskaringós hegyi utak után jól jöhet egy kis lazító városi séta, ezt össze is köthetjük a hazafelé vezető 
úttal. Vegyük célba a Salzach-folyó mentén, festői környezetben fekvő Salzburg városát.

A város különféle építészeti stílusokat egyesítő óvárosa 1997 
óta a világörökség részét képezi, jellegzetes városképét a 
templomok, várak, kastélyok és paloták határozzák meg. A 
település felett emelkedik a város jelképe, a Hohensalzburg 
erődítménye, amely Közép-Európa legnagyobb teljes 
mértékben megőrzött vára. Innen remek lehetőség nyílik arra, 
hogy áttekinthessük a várost, és előre megtervezzük 
városnéző körutunk leendő állomásait is. A várba gyalogosan 
vagy akár felvonóval is feljuthatunk.

Meghatározó múlt
A salzburgi óvárosban sétálva szó szerint lábaink előtt hevernek a látnivalók: a Residenz (egykori uralkodói 
rezidencia), a Glockenspiel (Harangjáték), a dóm, a Franziskanerkirche (Ferencesek Temploma), a 
Mozartplatz, a Pferdeschwemme (egykori lóúsztató), a Hofstallgasse (valaha az udvari istállók utcája), a 
Festung Hohensalzburg (Hohensalzburg vára) és a Szent Péter Kolostor. Minden sarkon és szegletben 
régmúlt idők emlékei: a legkülönbözőbb korokból fennmaradt templomok, tornyok, homlokzatok, oszlopos 
erkélyek, karzatok. Még az utcanevek is emberekről és eseményekről mesélnek.

Múzeumok és kiállítások
Aki kulturális élményekre vágyik, kitűnően szórakozhat több nagyszerű galériában és múzeumban. A Museum 
der Moderne (Modern Művészetek Múzeuma), a Rupertinum, Mozart szülőháza, Mozart lakóháza, a Salzburg 
Museum, a Dommuseum (Dómmúzeum), a Barockmuseum (Barokk Múzeum) vagy a Spielzeugmuseum 
(Játékmúzeum) gyűjteményei, értékes műtárgyak, modern alkotások és jó néhány különleges kiállítási tárgy 
több napra való nézelődni valót kínál.

http://www.nlcafe.hu/szabadido/20070822/minivakacio_ausztriaban/
Az érseki rezidencia, a salzburgi dóm, Mozart szülőháza mindenképpen megér egy kitérőt. Ugyancsak 
figyelemre méltó alkotás a Mirabell-kastély és az azt körülvevő, szökőkutakkal és ízlésesen kialakított színes 
virágágyásokkal tarkított csodálatos park, ahol nyaranta barokk muzsikát hallgathatnak a járókelők. Ha már a 
város szépségében kigyönyörködtük magunkat, érdemes felkeresni a  közelben található barokk kastélyok 
valamelyikét.

Hohensalzburg vára Mönchsberg 34, 5020 Salzburg 

Az 1077-ben Gebhart érsek által 
építtetett és Leonhard von 
Keutschach érsek uralkodása 
idején (1495-1519) jelentősen 
kibővített Festung 
Hohensalzburg, azaz 
Hohensalzburg vára Közép-
Európa legnagyobb, teljesen 
épen fennmaradt erődítménye.

Legfontosabb látnivalói a középkori hercegi szobák és a vármúzeum. A 
vár 1892 óta a Festunggasse-ról induló kötélvasúttal is kényelmesen megközelíthető.

A több mint 900 esztendős építmény története a pápa és a király közötti konfliktus, a püspökkinevezés jogáért 
folytatott invesztitúraharc idejére nyúlik vissza. A pápához hű Gebhart érsek 1077-ben a fennhatósága alá 
tartozó területen három védővárat emeltetett, Hohensalzburg, Hohenwerfen és Friesach várait. Gebhart 
védelmi rendszerét később I. Konrád (1160-1147) tökéletesítette.

A 15. és 16. században, a Salzburg tartományt és várost is sújtó, ún. „Magyar háború” és a parasztlázadások 
időszakában az érsekek Hohensalzburg várában kerestek menedéket. Ekkortájt nagyobbították meg a palotát 
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és ekkor létesítették a háborús fegyverek, eszközök tárolására szolgáló raktár (Zeughaus), valamint az 
élelmiszerkészletek tárolására szolgáló raktár (Schüttkasten) épületeit. Az erődítményt Leonhard von 
Keutschach (1495 - 1519) érsek uralkodása alatt nagymértékben kibővítették, ekkor nyerte el máig 
változatlan külsejét. Az átalakítások a vár belsejét is érintették: az Arany Terem és az Arany Szoba falait 
csodálatos gótikus faragásokkal és festményekkel díszítették. Az 58 felirat és „répás címer” Leonhard von 
Keutschach érseknek állít emléket. Ugyancsak rá emlékezetet a vár szimbóluma, a mancsai közt répát 
szorongató oroszlánnal. Hohensalzburg várának egyik utolsó fontos változása a hatalmas "Khuenburgbastei" 
bástya építése volt.

Hohensalzburg erődjét meglehetősen hosszú fennállása alatt 
egyetlen ostromlójának sem sikerült bevennie.
A vár sok éven át működött védő erődítményként, időnként a 
hercegérsekek rezidenciájaként, de ha kellett kaszárnyaként 
és börtönként is használták. Például itt tartotta fogva öt éven 
át, egészen 1617-ben bekövetkezett haláláig Wolf Dietrich 
hercegérseket unokaöccse és követője a trónon, Markus 
Sittikus.
Napjainkban Hohensalzburg vára egész évben látogatható, a 
nyaranta rendezett nemzetközi Sommerakademie kurzusain a 
világ minden részéről érkező művészek adnak itt egymásnak 
randevút. 

Az elbűvölő látványhoz szokott salzburginak csak akkor tűnik fel, hogy milyen különleges kincs a salzburgi 
óváros, amelyet ő maga szinte már észre sem vesz, amikor mellette állva a festői szépségű kilátásban 
gyönyörködnek vendégei.

A különféle építészeti stílusokat egyesítő óváros 
felbecsülhetetlen értékű kincset képvisel, ami nem utolsó 
sorban a szigorú műemlékvédelmi előírásoknak és azok 
betartásának is köszönhető. Aki felfedezőútra indul a 
belváros kacskaringós kis utcáin (a legismertebbek a 
Getreidegasse, Judengasse, Goldgasse, Kaigasse, valamint 
a Linzergasse és a Steingasse), parányi területen talál 
épületeket a középkorból, a romantika, a reneszánsz és a 
barokk korából éppúgy, mint ahogy megtalálhatók itt a 
monarchia nemes, klasszicista stílusú polgárházai is. Szinte 
nincs olyan korszak, amely ne hagyott volna építészeti 
emléket Salzburgban. 

Mozart szülőháza (Getreidegasse 9)

A Mozart család 26 éven át, 1747 és 1773 között élt a Hagenauer 
család Getreidegasse 9. szám alatt álló házának 3. emeletén. Itt látta 
meg a napvilágot 1756. január 27.-én híres fiúgyermekük, Wolfgang 
Amadeus Mozart is. A Hagenauer-ház tulajdonosáról, a Mozart család 
barátjáról, Johann Lorenz Hagenauer (1712-1792) fűszerkereskedőről 
kapta nevét. 

A Nemzetközi Mozart Alapítvány 1880. június 15.-én nyitott először 
múzeumot Mozart szülőházában, amelyet az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan átépítettek és bővítettek. Ma kulturális emlékhely, amely 
évente több ezer látogatót vonz a világ minden részéből Salzburgba.   

Mozart szülőházában a látogatókat eredeti állapotukban megőrzött helyiségeken át vezetik, ahol többek 
között történelmi eszközök, oklevelek, emléktárgyak és a komponista számtalan, még életében készült 
portréja látható. Ezek egyike a „Mozart a zongoránál” című, befejezetlen olajkép, amelyet sógora, Joseph 
Lange festett 1789-ben. A leghíresebb kiállítási tárgyak közé tartozik Mozart gyermekkori hegedűje, 
koncerthegedűje, klavikordiuma, az ütőkalapácsos zongora és a Mozart család portréi, valamint levelezése.

Mozart hangszerei, Mozart korabeli polgári lakás , Mozart és a színház, Három új kiállítás.

Mozart lakóháza (Makartplatz 8)

Itt élt Mozart 1773 és 1780 között. A Mozart család életével és a ház történetével kapcsolatos kiállítási 
tárgyak.
Mozart lakóháza, amelyet "táncmesterház"-nak is szoktak nevezni, írásos dokumentumban 1617-ben 
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szerepel először. 1685-ig két épületből állt. 1711-ben oklevélben engedélyezték, hogy nemesek részére 
táncórákat lehessen a házban tartani.

Mozart lánytestvére, Nannerl házasságkötéséig (1784), édesapja, Leopold Mozart pedig haláláig (1787) élt itt.

1944. október 16.-án egy repülőbomba elpusztította a ház 
kétharmadát. Az akkori tulajdonos a ház lebombázott részét eladta 
az Assicurazioni Generali biztosítótársaságnak, amely irodaházat 
emelt a helyén. A Nemzetközi Mozarteum Alapítvány 1989-ben 
vásárolta meg az épületet. 
A valamikori táncmesterterem megmaradt részét a Nemzetközi 
Mozarteum Alapítvány már 1955-ben megszerezte azzal a céllal, 
hogy ott múzeumot rendezzen be. Az irodaházat 1994. május 2.-án 
bontották le és május 4.-én kezdték el eredeti tervek alapján a 
lakóház újjáépítését.

Salzburgi Dóm (Domplatz)

A Salzburgi Dóm a város legjelentősebb szakrális építménye és egyben egyházi életének központja. A 
lenyűgöző szépségű, monumentális épület pompás homlokzatával és hatalmas kupolájával a korai barokk 
egyik legjellegzetesebb képviselője az Alpoktól északra. Keletkezése szorosan összefügg az érsekség-
hercegség létrejöttével és fejlődésével. Tüzek pusztították, többször újjáépítették, megnagyobbították és 
kibővítették – története a salzburgi érsekek hatalmáról és függetlenségéről mesél.

Elsőként Virgil püspök kezdett katedrális építésébe 767-ben az egykori római település, Juvavum 
központjában. A dómot 774. szeptember 24.-én szentelték fel és Szent Péter, valamint Szent Rupert 
kegyelmébe ajánlották. Amikor 1167-ben Plain grófjai, Barbarossa Frigyes császár hívei felgyújtották a várost, 
a dóm is a lángok martaléka lett. Az újjáépítésre csak 10 évvel később, III. Wittelsbach Konrad érsek idején 
került sor. A dóm szebb, díszesebb és impozánsabb lett, mint korábban valaha, a legnagyobb román stílusú 
székesegyház lett az Alpoktól északra, méretei még a speyeri Kaiserdom méreteit is felülmúlták.

1944-ben bombázás rongálta meg a kupolát és az oltár egy részét. A szükséges helyreállítási munkák után, 
az immár újra régi fényében pompázó dómot 1959-ben szentelték fel. A dóm kapujának rácsain látható három 
évszám, "774", "1628" és "1959" a három szentelésre emlékeztet. A főbejárati homlokzat előtt 4 hatalmas 
szobor áll: Péter és Pál apostol a kulccsal és a karddal, valamint a tartomány két védőszentje, Rupert és 
Virgil egy sóshordóval és egy templom makettel. A homlokzat csúcsán díszelgő két címerpajzs a dóm két 
híres építőjére, Markus Sittikus és Paris Lodron érsekre utal.

A dóm különleges kincsei közé tartozik a keresztelőmedence, amelyben Wolfgang Amadeus Mozartot is 
keresztelték, a muzsikáló angyalokkal körülvett, Rupert és Virgil figurájával koronázott, pompás főorgona, 
valamint a Schneider-Manzell, Mataré és Manzú mesterek által készített, díszes kapuk. Wolfgang Amadeus 
Mozart udvari orgonista és koncertmester korában számos csodálatos egyházzenei művet komponált itt.

A dómot átriumként öleli körül a dómtér. Guidobald Thun érsek 1660 körül építtette meg Giovanni Antonio 
Darioval a boltíveket. A tér közepén a Sigismund Graf Schrattenbach érsek megbízásából Wolfgang és 
Johann Baptist Hagenauer által 1766 – 1771 között készített Mária-oszlop áll.

Rezidenz
A barokk érseki kastély a volt az egyik feudális központja Németországban.

A salzburgi Residenz korábban a salzburgi érsekek és hercegek lakóhelyeként szolgált, ma ezek a szobák 
megtekinthetők. A Palota 200 éves története, stílusa, berendezései visszarepítik a múltba a látogatót, a 
reneszánsztól a barokk klasszicizmusig - bútorok, freskók, festmények, kerámiák cserépkályhák.
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Salzburg Card – 20011 !
http://www.salzburg.info/hu/sights/salzburg_card/
A Salzburg Card kártya megnyitja Salzburg kapuit a látogatók előtt: többek között ingyenes belépést biztosít 
valamennyi salzburgi múzeumba, ingyenes utazást a Festungsbahn és az Untersbergbahn felvonókon, a 
Salzach folyón járó hajón, valamint az összes tömegközlekedési eszközön. 

Érvényesség: 05/01/-10/31/2011 (Főbb látnivalók 60 €)

SalzburgCard Adult Child (6-15 years) 

24 hours € 25,00 € 12,50 

48 hours € 34,00 € 17,00 

72 hours € 40,00 € 20,00 

CABLE-CAR UNTERSBERG
Élvezze a csodálatos kilátást, a sikló a 1853m Untersberg csúcsra viszi fel.
5083 Gartenau/St. Leonhard , Dr. Ödlweg 2 . € 20.00 = 0 €
Tel. 06246 72477 , untersbergbahn@aon.at , www.untersbergbahn.at
March – June: 8:30 - 17:00
July – September: 8:30 - 17:30 

CATHEDRAL EXCAVATIONS
Középkori ásatások (székesegyház és a római kori maradványok).
Domplatz 1a (Cathedral Vestibule) 
Tel. 0662 8047-1870, tel. 0662 8047-1860 . € 6.00 = 0 €
office@museum.kirchen.net, http://www.kirchen.net/dommuseum 
May 20 - Oct 26, Nov 26- Jan 8: Mon - Sat 10:00-17:00 Sun and public holidays 11:00-18:00 

CATHEDRAL MUSEUM
Székesegyház kincsei, műalkotásoknak a középkorból a salzburgi érsekség ritkaságai, gyűjteménye hosszú 
Galéria Szent Péter kolostorban.
Domplatz 1a (Cathedral Vestibule) 
Tel. 0662 8047-1870, tel. 0662 8047-1860 . €6.00 = 0 €
office@museum.kirchen.net, http://www.kirchen.net/dommuseum 
May 20 - Oct 26, Nov 26- Jan 8: Mon - Sat 10:00-17:00 Sun and public holidays 11:00-18:00 

HOHENSALZBURG
Közép-Európa legnagyobb, teljesen megőrzött erődítmény épülte a 11. századból.
Mönchsberg 34. ,Tel. 0662 842430-11
office@festung-salzburg.at , http://www.festung-salzburg.at
Kombinált jegy FestungsCARD: € 10,50 = 0 €
Hegyivasút (fel és le út), vár udvarok, Almpassage, galéria, kínzókamra, kilátó, "Salzburg Bull".
Audio Guide 9 nyelven, héj tornyok, Fortress Múzeum, Rainer Múzeum, Marionett Múzeum.
Január-április: 9:30-17:00
Május-szeptember: 9:00-19:00
Október-december: 9:30-17:00 
Vár múzeum
Története a vár, a fegyverek, a mindennapi élet a várban, a joghatóság.
Tel. 0662 620808-400, office@salzburgmuseum.at , http://www.salzburgmuseum.at
Marionett múzeum
Különlegességei, a történelmi Salzburg, valamint a "Salzburger Marionettentheater” a világhírű kiállítási 
gyűjteményéből és számos országból.
Tel. 0662 849555, info@salzburghighlights.com , http://www.salzburghighlights.com
Hohensalzburg vár - hegyi-vasút
Legrégebbi sikló Ausztriában, 1892-ben épült.
Festungsgasse 4., Tel. 0662 4480-9750
festungsbahn@salzburg-ag.at , http://www.festungsbahn.at
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Mozart szülőháza
Mozart 1756. jnuár 27-én született a házban.
Getreidegasse 9, tel. 0662 844313. € 7,00 = 0 €
mozartmuseum@mozarteum.at , http://www.mozarteum.at
Napi 9:00-17:30. Július, augusztus: 09:00-20:00

Mozart RESIDENCE
Az egykori rezidenciája a Mozart-család. Mozart 1773 – 1780 között élt az épületben.
Makartplatz 8, tel. 0662 874227-40. € 7,0 = 0 €
mozartmuseum@mozarteum.at , http://www.mozarteum.at
Napi 9:00-17:30, július, augusztus: 09:00-20:00

RESIDENZ dísztermeiben
Korábbi salzburgi érsekek herceg, hivatalos lakások.
Residenzplatztól 1, tel. 0662 8042-2690, € 8,50 = 0 €
office@residenz-salzburg.at , http://www.residenz-salzburg.at/
Kombinált jegy a Residenz Galéria
Naponta 10:00-17:00

Salzach Vízitúra
Az Amadeus Salzburg panoráma motorcsónak 75 ülőhely. A SalzburgCard egy túrára érvényes.
Indulás Hanuschplatz a Makart-híd, tel. 0662 825769-12
info@salzburgschifffahrt.at , http://www.salzburgschifffahrt.at
Tour I - körutazás (kb. 40 perc.) €13.00 = 0 €
Április:  13:00 (csak szombaton + vasár) 14:00, 15:00, 1600, 17:00, 18:00 * (* csak júniusban)
Július, augusztus: 11 óra, délben, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 1/8:00, 19:00, 20:00 *
Szeptember: délben, 1300, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Tour II Hellbrunn (Belül)  €16.00 = 0 €
Április - szeptember, október: 14:00.
Május, június: 13:00
Július, augusztus: 11 óra, 13:00

KELTENBLITZ nyári bobpálya
Zinkenlifte Bad Dürrnberg, 5400 Hallein
Tel. 06245 85105. € 9,00 = -20% (7 €)
info@duerrnberg.at , http://www.duerrnberg.at
Május-október 
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