
  

 

Σάλτσμπουργκ 
 

 

 

Το Σάλτσμπουργκ βρίσκεται σε υψόμετρο 420 μέτρων, στους πρόποδες καταπράσινων βουνών 

όπου συνδυαστικά με τον ποταμό Σάλτσαχ, ο οποίος διασχίζει την πόλη, την κατατάσσουν στην 

δεύτερη πιο τουριστική πόλης της Αυστρίας και στον πιο δημοφιλή προορισμό της Ευρώπης με 

εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο μέρος, γεμάτο μουσεία που 

κρύβουν μια τεράστια ιστορία, επιβλητικές όπερες, αριστοκρατικά παλάτια και μια ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική. Το Σάλτσμπουργκ φημίζεται κυρίως και ως τόπος γέννησης ενός από τους 

σημαντικότερους συνθέτες της κλασικής μουσικής, τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, είναι 

και ο τόπος όπου γυρίστηκε η «Μελωδία της Ευτυχίας», μια ταινία με 5 όσκαρ.  

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Το Σάλτσμπουργκ είναι ένας προορισμός, ο οποίος αποτελεί πόλο έλξης όλες τις εποχές του 

χρόνου. Αν είστε λάτρης του χιονιού τότε θα επιλέξετε τον χειμώνα όπου και μπορείτε να 

απολαύσετε το σκι σε εκπληκτικά θέρετρα, ενώ ακόμα και τα Χριστούγεννα η πόλη είναι 

πραγματικά παραμυθένια. Από την άλλη αν είστε λάτρης της μουσικής, τότε η ιδανική περίοδος 

είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι όπου και πραγματοποιείται ένα σημαντικό φεστιβάλ κλασικής 

μουσικής.  

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -2 -2 0 4 9 12 14 14 11 7 3 0 

Μεγ(°C) 5 5 9 14 20 22 23 24 20 17 11 6 

 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Ξεναγηθείτε στην παλιά πόλη  

 Επισκεφθείτε την κατοικία του Μότσαρτ 

 Δείτε τα εκθέματα στα Μουσεία της πόλης 

 Επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Ναό του Σάλτσμπουργκ  

 Πραγματοποιήστε μια μονοήμερη εκδρομή στο Χάλτσατ 

 Φωτογραφηθείτε στο κάστρο και στα παλάτια της πόλη  

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

  

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Αυστρία  

 Γλώσσα: Γερμανικά  

 Ζώνη Ώρας: +1 

 Νόμισμα: Ευρώ  

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 7 ώρες με ενδιάμεσους σταθμούς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 

1) Παλιά Πόλη (Altstadt Salzburg) 

 

Η Παλιά Πόλη του Σάλτσμπουργκ βρίσκεται στην 

αριστερή όχθη του ποταμού και χαρακτηρίζεται για 

την άριστη διατήρησή της παρά το πέρασμα των 

χρόνων. Η Παλιά Πόλη φημίζεται για τα γραφικά 

της σπίτια, τα στενά της δρομάκια και την πλατεία 

Residenzplatz, με το σιντριβάνι, το οποίο 

κατασκευάστηκε από τον διάσημο καλλιτέχνη 

Tomasso di Garona μεταξύ 1656 και 1661. 

Επισκεφτείτε την και απολαύστε τον περίπατό σας 

κατά μήκος του ποταμού ενώ θαυμάζεται τη 

μαγευτική της ομορφιά και ταυτόχρονα πίνετε μια 

γευστική ζεστή σοκολάτα ή τον καφέ σας.  

 

 

 



2) Κάστρο Hohensalzburg 

 

Το κάστρο Hohensalzburg κατασκευάστηκε το 

1077, και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 

καλά διατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα στην 

Ευρώπη. Βρίσκεται στην κορυφή του βουνού 

Festungsberg, προσφέροντας στους επισκέπτες 

του μια εκπληκτική θέα προς τις Άλπεις, το ποταμό 

και ολόκληρη την πόλη. Το κάστρο είναι ανοιχτό 

για το κοινό  και συχνά πραγματοποιούνται 

διάφορες εκδηλώσεις όπως τα Fortress Concerts 

στον προαύλιο χώρο του, ενώ αυτό που κάνει το 

κάστρο ακόμα πιο σημαντικό τουριστικό 

αξιοθέατο είναι η εύκολη πρόσβασή του με το τελεφερίκ.  

 

3) Το σπίτι του Μότσαρτ  

 

Ο διάσημος συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους 

Μότσαρτ, γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ και έζησε 

μαζί με την οικογένεια του στην οδό Getreidegasse 

για 26 χρόνια από το 1747. Το 1880 το ίδρυμα 

International Mozarteum Foundation, μετέτρεψε σε 

μουσείο την κατοικία του, η οποία συστηματικά 

ανακαινιζόταν, επεκτεινόταν και πλέον έχει γίνει 

ένας πολιτιστικός χώρος που προσελκύει ετησίως 

χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Έχετε την 

ευκαιρία να περιπλανηθείτε στα δωμάτια όπου 

έζησε ο σπουδαίος συνθέτης, να δείτε ιστορικά 

μουσικά όργανα, έγγραφα, αναμνηστικά και τα πορτρέτα του που ζωγραφίστηκαν κατά τη 

διάρκεια της ζωής του. Αρκετά κοντά, στην οδό Makartplatz, βρίσκεται μια ακόμη κατοικία του 

Μότσαρτ, όπου μαζί με την οικογένεια του έζησαν από το 1773 ως το1787 και σήμερα στεγάζει 

μια ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή έκθεση. 

 

4) Ο Καθεδρικός ναός Salzburger Dom 

 

Ο καθεδρικός ναός αποτελεί το πιο σημαντικό 

είδος εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της πόλης. 

Διακρίνεται για την εκπληκτική του πρόσοψη και 

τον εντυπωσιακό του τρούλο, ενώ αποτελεί 

σπουδαίο στυλ μπαρόκ και το σύμβολο της 

πόλης. Ιδρύθηκε το 774, στα ερείπια μιας ρωμαϊκής 

πόλης, αλλά εξαιτίας πυρκαγιάς καταστράφηκε και 

χτίστηκε ξανά. Στον ναό θα βρείτε επίσης και την 

κολυμβήθρα, όπου βαφτίστηκε ο συνθέτης 

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.  

 

 

 



5) Παλάτι και κήποι Mirabell 

 

Το παλάτι Mirabell με τους κήπους του, αποτελεί 

σπουδαίο μέρος του Σάλτσμπουργκ, ενώ ανήκει 

και στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. 

Χτίστηκε περίπου το 1606, ενώ η σημερινή του 

νεοκλασική μορφή χρονολογείται περίπου από το 

1818, μετά από  αποκαταστάσεις λόγω πυρκαγιάς. 

Μην παραλείψετε να φωτογραφηθείτε στους 

καταπράσινους κήπους του με τα αγάλματα, τα 

οποία αναπαριστούν διάφορα μυθολογικά 

θέματα.  

 

 

6) Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τεχνολογίας  

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τεχνολογίας, 

αποτελεί ένα μεγάλο συγκρότημα μουσείων, όπου 

θα βρείτε ένα από τα πιο όμορφα ενυδρεία στην 

Κεντρική Ευρώπη, ένα επιστημονικό κέντρο, έναν 

ζωολογικό κήπο με ερπετά, ένα χώρο αφιερωμένο 

στο ανθρώπινο σώμα και μια αίθουσα 

δεινοσαύρων. Το μουσείο αποτελεί μια μοναδική 

εμπειρία, τόσο για μικρούς, όσο και για μεγάλους, 

καθώς θα δείτε και θα μάθετε πολλά ιστορικά 

πράγματα ανακαλύπτοντας τη φύση, την 

τεχνολογία, τον άνθρωπο και ευρύτερα ολόκληρο τον κόσμο.  

 

7) Μονοήμερη εκδρομή στο Χάλτσατ  

 

Το Χάλτσατ αποτελεί μια αμφιθεατρική 

λημνούπολη ελάχιστα χιλιόμετρα από το 

Σάλτσμπουργκ, γνωστή κι ως το μαργαριτάρι της 

Αυστρίας. Περνώντας, λοιπόν, από μια σειρά 

μικρών και γραφικών χωριών επισκεφτείτε το 

Χάλτσατ και απολαύστε μια περίπου 3ωρη 

ξενάγηση στην περιοχή για να θαυμάσετε τα 

αξιοθέατα και την ομορφιά της. Μπορείτε να 

κάνετε Skywalk, να περπατήσετε δίπλα στη λίμνη, 

να δείτε το παλαιότερο μεταλλείο αλατιού του 

κόσμου, το τοπικό μουσείο, το Bone House και φυσικά τον καταρράκτη Mullbach. Η διάρκεια 

της εκδρομής διαρκεί περίπου 6 ώρες και ο ελεύθερος χρόνος σας για να γνωριστείτε με το 

Χάλτσατ και να γευτείτε τις τοπικές του νοστιμιές είναι ανάλογα και με την εταιρία 3 ώρες.  

 

 

 

 

 



 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 
 

 Wiener Schnitzel 

 

Το Wiener Schnitzel αποτελεί το παραδοσιακό 

φαγητό και της ευρύτερης χώρας και ουσιαστικά 

πρόκειται για τηγανητό παναρισμένο μοσχαρίσιο 

ή χοιρινό κρέας, το οποίο συνοδεύουν με κάποια 

πατατοσαλάτα.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kasspatzl  

 

Το Kasspaltz είναι από τα ελάχιστα φαγητά χωρίς 

κρέας. Πρόκειται για χειροποίητα ζυμαρικά, τα 

οποία μαγειρεύουν στο τηγάνι με διάφορα τοπικά 

τυριά, κρεμμύδια και μαϊντανό. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Gulasch  

 

Το Gulasch, φημίζεται και σε άλλες χώρες με 

διαφορετικό τρόπο, πάντως στο Σάλτσμπουργκ θα 

το δοκιμάσετε με την Αυστριακή μορφή. Πρόκειται 

για μαγειρεμένο ελάφι σε μια πηχτή γεμάτη 

μυρωδικά σάλτσα, που συνοδεύουν είτε με 

βραστές πατάτες, είτε με παραδοσιακά χειροποίητα 

ζυμαρικά.  

 

 

 

 

 

 



  Mozartkugel 

 

  Ένα από πιο δημοφιλή τοπικά γλυκά όχι μόνο στο 

Σάλτσμπουργκ, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ο 

Paul Furst δημιούργησε την αρχική συνταγή στο 

Σάλτσμπουργκ, σχεδόν ένα αιώνα πριν, που 

πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σοκολατάκι με 

πράσινο φιστίκι και πραλίνα. Μπορεί να το βρείτε 

σε κάθε κατάστημα με γλυκά και τρόφιμα, ενώ είναι 

η ιδανική επιλογή για να πάρετε κατά την 

ολοκλήρωση του ταξιδιού σας και την επιστροφή 

στην Ελλάδα.  

 

 

 Νυχτερινή διασκέδαση  

 

Ένα βασικό μέρος των διακοπών αποτελεί η 

νυχτερινή διασκέδαση. Στο Σάλτσμπουργκ θα 

βρείτε αμέτρητα μπαρ στα οποία μπορείτε να 

απολαύσετε το ποτό σας. Ένα από τα κορυφαία 

αλκοολούχα ποτά των Άλπεων είναι η μπύρα, ενώ 

κατά τη διάρκεια του ποτού σας πρέπει να ξεχάσετε 

τους ξηρούς καρπούς, συνήθως στα μπαρ 

υπάρχει κουζίνα όπου μπορείτε να παραγγείλετε 

κάτι συνοδευτικό για το ποτό σας.  

 

 

 

 

 

 


