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Se & gJøRe
det lyder vel som en klisjé, men i Salzburg dreier 
det meste seg om ”the Sound of Music”. Byens 
mange smakfulle kafeer, chokolaterier, bygninger 
og torg synes å være en enstemmig hyllest til 
byens mest berømte sønn – Wolfgang amadeus 
Mozart. og over de omkringliggende, snøkledde 
alpetoppene og blomsterkledde engene svever 
ånden av en trallende Julie andrews. 

Kjør inn i SalzburgS 
gamle bydel, Altstadt, en 
solfylt vårdag, og alt er 
akkurat som du har tenkt 
deg. Vakkert utsmykkede 
1600-tallsbygninger malt 
i klare farger gir skygge til 
de stille brosteinsgatene og 
torgene med sine kafeer, 
delikatessebutikker og mar-
kedsboder som renner over 
av ost, pølse, sjokolade 
og – selvsagt – en overflod 
av Mozartkugeln (mozart-
kuler). De små gatene er 
uvanlig promenadevenn-
lige og annethvert smug 
munner ut i egne små ver-
dener med restauranter 
eller minimarkeder. 

Plutselige åpninger i 
bebyggelsen avslører skyg-

Salzburg er en rolig by, 
men i sommermånedene 
invaderes de smale gatene 
av turister på en måte som 
får hele stedet til å minne 
om et friluftsmuseum. Salz-
burgs rolle som turistmekka 
beror fremfor alt på at et av 
verdens store genier ble 
født her i 1756, Wolfgang 
Amadeus Mozart. Selv om 
stedets innbyggere ikke 
brydde seg særlig mye om 
ham på den tiden, gjør de 
nå alt for å ta det igjen. 
Ansiktet hans selger alt ifra 
kaker til sjokolade, deodo-
rant og juletrekuler. Dette, i 
kombinasjon med at filmen 
”Sound of Music” ble spilt 
inn i og omkring Salzburg, 
bidrar til det epitetet Salz-

 plutSelige 
åpningeR i BeByg-
gelSen avSløReR 
Skyggefulle 
gRøntoMRådeR, 
og de oMkRing-
liggende alpe-
toppene SoM, på 
SaMMe viS SoM 
BaRokkpalaSSet 
SchloSS MiRa-
Bell og Middel-
aldeRSlottet 
hohenSalzBuRg, 
ReiSeR Seg Mektig 
oveR Byen.

gefulle grøntområder, og 
de omkringliggende alpe-
toppene som, på samme 
vis som barokkpalasset 
Schloss Mirabell og mid-
delalderslottet Hohensalz-
burg, reiser seg mektig 
over byen.

Gamlebyen, som nesten 
utelukkende består av 
gågater, ligger sør for elven 
Salzach. Her er de fleste 
av Salzburgs severdighe-
ter, samt shoppinggaten 
Getreidegasse. Nord for 
elven ligger den nye byen 
og mange av de rimeli-
gere hotellene, men også 
severdigheter som Mozarts 
Wohnhaus og Schloss 
Mirabell med sine impone-
rende hager. 
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burg helt riktig ble tvunget 
til å akseptere: Østerrikes 
sjarmerende kitsch-hoved-
stad. 

Om Salzburgs innbyg-
gere får det som de vil, 
kommer det i løpet av noen 
år til å rettes enda mer 
oppmerksomhet mot byen. 
Salzburg har igjen søkt om 
å få arrangere vinter-OL, 
denne gang i 2014. 

MozaRt-MuSeeR
Det finnes to museer til-
egnet Wolfgang Amadeus 
Mozart i Salzburg, det ene 
ligger i huset der han ble 
født (Geburtshaus), og 
det andre er boligen hans 
(Wohnhaus). Det sist-
nevnte er også det beste. 
Familien Mozart bodde 
her mellom 1773 og 1787, 
selv om Wolfgang Ama-
deus selv flyttet ut allerede 
i 1780 (sannheten er at 
Mozart oppfattet Salzburg 
som stivt og forlot byen 
som 24-åring). Mozarts 
Wohnhaus inneholder også 
Mozart Sound and Film 
Museum. 
Geburtshaus

Pris: 5,50 euro (kombibil-
lett med Wohnhaus koster 9 
euro, studenter og pensjonis-
ter betaler 7 euro)
Adresse: Getreidegasse 9
Tlf. +43 (0)662 844 313

WohnhauS
Pris: 5,50 euro (kombibillett 
med Geburtshaus koster 9 
euro, studenter og pensjonis-
ter betaler 7 euro)
Adresse: Makartplatz 8
Tlf. +43 (0)662 874 227-40

”Sound of MuSic” 
–tuR
Selv om du ikke føler for å 
løpe på alpestiene i lang 
kjole og rope ”the hills are 
alive”, eller bryr deg det 
minste om hvor de forskjel-
lige scenene i ”Sound of 
Music” ble spilt inn, kan 
disse turene være en kul 
opplevelse, ikke minst 
ettersom mange av dem  
tar deg med til området 
Salzkammergut en time 
utenfor Salzburg. 

Dette er Østerrikes sjø-
distrikt og  en eksplosjon av 
postkort perfekte landskap 
med krystallblå sjøer og 

 et av euRopaS StøRSte Slott/foRt, 
SoM aldRi eR Blitt inntatt av fiende-
tRoppeR, og et av høydepunktene nåR 
Man BeSøkeR SalzBuRg. utSikten oveR 
SalzBuRg og alpeveRdenen eR vel  
veRd de 15 Minuttene det taR å gå  
opp på fJellet (du kan ogSå ta den 
funkSJonelle feStungSBahn). 

dramatiske alpetopper. 
Anbefalte turoperatører:
FrAüLeiN MAriAS  
BicycLe TOurS 
(0646 342 62 97), 
SALzBurG SiGHT- 
SeeiNG TOurS 
(0664 8141467), 
PANOrAMA TOurS 
(0662 8832110).

feStung  
hohenSalzBuRg
et av europas største slott/
fort, som aldri er blitt inntatt 
av fiendetropper, og et av 
høydepunktene når man 
besøker Salzburg. utsik-
ten over Salzburg og alpe-
verdenen er vel verd de 15 
minuttene det tar å gå opp 
på fjellet (du kan også ta 
den funksjonelle Festungs-
bahn). Gå ikke glipp av det 
grufulle torturkammeret og 
utsiktstårnet.
Pris: 10,50 euro, billett for 
hele interiøret
Adresse: Mönchsberg 34
Tlf. +43 (0)662 842 430-11
www.salzburgburgen.at

SchloSS MiRaBell
Hagene, med tulipaner, 
krokus og greske statuer, 
er den fremste attraksjo-
nen. etter at de dukket opp 
i filmen ”Sound of Music”, 
har det blitt populært å gifte 
seg her. utsikten fra vestre 
flanke, mot fortet, er en av 
Salzburgs vakreste. 
Adresse: Mirabellplatz

altStadt (gaMle-
Byen)
Gamlebyen står på uNeS-
cOs verdensarvliste. en 
spasertur i de smale bro-
steinsgatene her – blant 
fontener, barokkirker og 
middelalderbygninger – og 
en kaffepause på et av de 
koselige torgene – utgjør 
essensen i en Salzburg-
opplevelse. 

hauS deR natuR
Salzburgs naturhistoriske 
museum har et av Sentral-
europas vakreste akvarier 
og et utmerket reptilhus 
med blant annet ormer  
og krokodiller.
Adresse: Museumplatz 5 
Tlf. +43 (0)662 842 653

Destinasjon: saLZBURG
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



zuM eulenSpiegel
Bygningen der familien 
Mozart skal ha bodd i en 
kort periode, nevnes første 
gang i 1414, og har gjen-
nom årene blitt brukt til alt 
ifra verksted til bolighus. 
i dag byr zum eulenspie-
gel på en unik matopple-
velse. Lokalene er delt opp 
i mange små rom, hvert 
enkelt med sin egen karak-
ter og historie. 
Adresse: Hagenauerplatz 2
Tlf. +43 (0)662 843 180
www.zum-eulenspiegel.at

StiftSkelleR St. 
peteR
Sentral-europas eldste 
restaurant med aner fra 
året 803. Den barokke 
salongen er vel verd et 
besøk, men forbered deg 
på en strøm av turister. 

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
et enkelt og tradisjonelt østerriksk spisested kalles 
Beissl eller Stüberl – en Beissl fokuserer mest på drikke 
og samvær, mens et besøk på en Stüberl handler mer 
om mat. disse restaurantene byr ofte på en tradisjonell 
og avslappet atmosfære og reale porsjoner med mat; 
kanskje Wienerschnitzel eller gulasch, etterfulgt av en 
Strudel eller Salzburger nockerl. 

Adresse: St Peter Bezirk
Tlf. +43 (0)662 841 268-34
www.haslauer.at

caRpe dieM
Salzburgs egen firestjer-
ners superkokk, Jörg 
Wörther, har skapt et nytt 
konsept med småretter. 
På en ferie utenfor roma 
betraktet han feriegjes-
ter som spiste is og spurte 
seg selv: Hvorfor skulle 
man ikke kunne servere 
en ”Tafelspitz” i et krem-
merhus? ideen ble videre-
utviklet, og nå kan man, 
som på tapasrestaurrant, 
spise alt ifra ”deep-fried 
catfish with fine vegetable-
mayonnaise” til ”Wörther´s 
duck for two with foie gras 
sauce” på carpe Diem.  
Har også take away. 
Adresse: Getreidegasse 50

Tlf. +43 (0)662 848 800
www.finestfingerfood.com

die WeiSSe
Tradisjonell restaurant med 
eget bryggeri. Populært blant 
Salzburgs innbyggere. 
Adresse: rupertgasse 10
Tlf. +43 (0)662 872 246
www.dieweisse.at

alteR fuchS
ett av de beste stedene for 
østerriksk Schnitzel i byen. 
Her kan du måtte vente en 
stund på maten, men det er 
helt klart verdt det. 
Adresse: Linzer Gasse 47-49
Tlf: +43 (0)662 882 200

enten du har lyst på eksotiske cocktails med 
panoramautsikt, varme sommerkvelder i en 
koselig ølhage eller ville barrunder, har Salzburg 
noe å by på. 

BaReR & natteliv
kafeeR
café konditoRei 
füRSt
Selger mozartkuler 
pakket i blått- og sølvfar-
get papir i stedet for det 
vanlige rødgule papiret. 
Men har man en gang i 
tiden oppfunnet origina-
len, kan man vel gjøre 
som man vil med innpak-
ningspapiret. i dag lages 
mozartkulene i denne 

kafeen av opphavsman-
nens barnebarn. 
Adresse: Brodgasse 13 
på Alter markt

cafe toMaSSelli
rett over torget fra Fürst 
ligger en av Salzburgs 
eldste kafeer med en 
deilig terrasse og tradisjon 
opp over ørene. Her sitter 
man tett i tett med meng-
der av andre turister. 
Adresse: Alter markt 9

SteinteRRaSSe
Baren på Hotel Stein er 
ikke bare en av sommer-
Salzburgs heteste par-
tysteder, men også en 
favoritt hos lokalbefolknin-
gen, som kommer tilbake 
gang på gang året igjen-
nom for å nyte av en øl 

eller drink og panoramaut-
sikten over byens historiske 
sentrum. 1950-tallsinnred-
ning, men nydesignet, luftig 
bar og lounge. 
Adresse: Hotel Stein,  
Giselakai 3–5
www.hotelstein.at
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Her finneS alt ifra de 
store kleskjedene til  
eksklusive kartbutikker 
og spesialbutikker helt 
og holdent tilegnet jule-
trekuler (for håndlagede 
juledekorasjoner, besøk 
for eksempel ”christmas 
inn Salzburg” på Juden-
gasse 10). 

Den KanSKje viKtigSte 
shoppinggaten er Getrei-
degasse. De mange 
markedene som selger 
ost, kjøtt, sjokolade og 
andre lokalproduserte 
delikatesser, gjør deg 
garantert sugen på  
gastronomisk shopping, 
og da er det hektiske 
”Bondens marked”  
utenfor Andrä church  
et hyggelig alternativ. 

for traDiSjonelt 
HånDverK som juveler 
og puter, prøv Salzburger 
Heimatwerk på residenz-
platz 9. Og vil du ha med 
deg et par tøffe Lederho-
sen hjem, gjør du som 
Salzburgs egne: Du kjøper 
den på Dschulnigg (Gries-
gasse 8).

av all SjoKolaDen du 
kommer til å spise i Salz-
burg, er de marsipanfylte 
mozartkulene naturligvis 
de mest berømte. Kjøp 
dem på hvilket som helst 
torg, men vil du ha origi-
nalen, går du til konditoriet 
Fürst (Brodgasse 13) som, 
selv om påstanden ikke 
står uimotsagt, hevder 
at de har skapt den kalo-
ristinne lille kulen. 

å gi seg ut på en shoppingrunde i Salzburgs 
små hjemmehyggelige butikker, mange av 
dem gjemt bort i koselige smug og bakgårder, 
er en sann fornøyelse. 

ShRiMpSBaR
110 forskjellige cocktails 
garanterer en bra helaften. 
Prøv deg fram mens du ser 
kokken lage til herlige fis-
keretter, haisteker, salater 
og supper. 
Adresse: Steingasse 5
www.shrimps.at

pepe cocktailBaR
rett ved siden av Shrimps-
bar serveres det nachos, 
tortillas, kyllingvinger og 
temperamentsfull chili 
con carne som sammen 
med en avkjølt øl, gjør alle 
glade. Hot Ladies Night 
hver onsdag med DJ. 
Adresse: Steingasse 3
www.pepecocktailbar.at

SaitenSpRung
Steingasses tredje hotspot, 

i nærheten av Shrimps-
bar og Pepes cocktailbar, 
er kombinert bar/diskotek. 
Spesielt populær i helgene. 
Adresse: Steingasse 11

BaBoon BaR
Bar med innbydende bak-
gård der det serveres mat 
når været tillater det. Spiller 
en hissig musikkblanding 
(70-tall, 80-tall, partyhits, 
acid jazz, moderne hits og 
klassiske diskofavoritter). 
Adresse: imbergstrasse 11
www.baboonbar.com

auguStineR 
BRäuStüBl
Det er oktoberfest året 
rundt i dette komplekset 
av ølhaller og hager med 
plass til 2800 personer. 
Adresse: Augustinergasse 
4–6

Shopping

Pris: Dobbeltrom:  
120–170 euro
Adresse: Getreidegasse 
41–43
Tlf. +43 (0)662 842 491-0
www.blauegans.at

hotel hofWiRt
Nyrenovert og nylig gjen-
åpnet hotell i Salzburgs 
gamle bydel. Har egen 
restaurant og tilhørende 
terrasse. et av de beste 
alternativene for under  
100 euro. 
Pris: Dobbeltrom: 79–120 
euro
Adresse: Schallmooser 
Hauptstr. 1
Tlf. +43 (0)662 872 172-0
www.hofwirt.net

hotel Stein
Hyggelig firestjerners hotell 
med tradisjon i hjertet av 
Salzburgs gamle kvartaler. 
Hotel Stein har nylig gjen-
nomgått en helrenovering 
og blander nå det beste av 
1950-tallet med moderne, 
tidløs innredningsdesign. 
en av byens beste restau-
ranter/barer/lounger med 
fantastisk panoramautsikt. 
Pris: Dobbeltrom: 140–165 
euro
Adresse: Giselakai 3–5 A
Tlf. +43 (0)662 874 3460
www.hotelstein.at

Blaue ganS
et av Salzburgs eldste 
”inns” (over 650 års histo-
rie!) som er blitt forvandlet 
til supertrendy ”kunstho-
tell”. Den historiske belig-
genheten kontrasterer nå 
interiørets moderne eksklu-
sivitet, selv om eierne har 
strevd mer mot det bohem-
pregede enn det luksu-
riøse. 

BoalteRnativeR

 BaRen på hotel Stein eR ikke BaRe 
en av SoMMeR-SalzBuRgS heteSte  
paRtyStedeR, Men ogSå en favoRitt hoS 
lokalBefolkningen, SoM koMMeR til-
Bake gang på gang åRet igJennoM foR  
å nyte av en øl elleR dRink og panoRaMa- 
utSikten oveR ByenS hiStoRiSke SentRuM. 
1950-tallSinnRedning, Men nydeSignet, 
luftig BaR og lounge. 
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flyplaSS
Salzburgs flyplass heter 
W.A. Mozart og ligger sju 
kilometer fra sentrum. 
Busser til Salzburg sentral-
stasjon går hvert 15. minutt 
og koster cirka 1,80 euro 
for en enveisbillett. 
Taxi til sentrum tar ti minutter 
og koster 10–15 euro.
www.salzburg-airport.com

FuNK TAxi
Tlf. 1716 eller 8744 000
TAxi 1715
Tlf. 1715

poSt
Åpent 08.00–12.00 og 
14.00–18.00, mandag–
fredag. Hovedpostkontoret 
ligger på residenzplatz 9. 

apotek
Apotekene bytter på å ha 
åpent om kveldene og i 

fakta

innByggeRe
145 800

valuta
euro, 1 euro = 100 
cents

åpningStideR
De fleste av Salz-
burgs butikker er åpne 
mellom 08.00 og 18.00, 
men stenger én til to 
timer ved lunsjtid. Van-
lige åpningstider på lør-
dager er 08.00–12.00. 
Mange holder åpent 
også på søndager. 

inteRnett
www.salzburg.info
www.salzburg.com

aviS
Salzburger Nachrichten

nødnuMRe
Akutthjelp: 112
Politi: 133
Sykdom: 141

gReit å vite helgene. Opplysninger om 
hvilket apoteket som til 
enhver tid har åpent, finnes 
på alle apotekene. ett av 
dem ligger i elisabeth-
strasse 1. Åpningstider: 
08.00–12.30, 14.30–18.00, 
lørdag 08.00–12.00.

tannhelSe- 
tJeneSte
Ved akutte tilfeller, ring 
141 (nasjonal helselinje). 
Personalet gir råd og kan 

lokaltRafikk
Salzburg AG tar seg av 
lokaltrafikken (busser og 
tog). Bussene går til klok-
ken 23.00, og billetter kan 
kjøpes på togstasjoner  
og i tobakksbutikker. 

taxi
Taxi er sjelden nødvendig 
i Salzburg da det meste 
ligger i gangavstand. To av 
de mest pålitelige selska-
pene er:

kaRt

hjelpe deg med å komme i 
kontakt med tannlege, lege 
eller sykehus. 

telefon
Landskode: +43
retningsnummer: 0662

elektRiSitet
240 V, 50 Hz

tuRiStByRå
Adresse: Auerspergstraße 6
Tlf. +43 (0)662 889 870
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