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Mondsee

TOURISMUSVERBAND MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE
Dr.-Franz-Müller-Straße 3 · 5310 Mondsee
Tel. +43 (0) 6232 2270 · Fax +43 (0) 6232 2270 22
E-mail: info@mondsee.at · www.mondsee.at

WIJ WENSEN U EEN MOOI VERBLIJF
VAN HARTE WELKOM IN MONDSEE

Salzburg 30 km
München 167 km 

Linz 107 km
Wenen 270 km
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Basiliek St. Michael:
In 748 stichtte Odilo II, hertog van Beieren, het klooster van 

Mondsee op overblijfselen van een Romeinse vestiging. Na de 

val van hertog Tassilo III door toedoen van Karel de Grote werd 

Mondsee een rijksklooster. In de 15e eeuw werden vele kerken in 

en rond Mondsee gebouwd. In 1444 en 1448 kwamen achtereen-

volgens de kapittelzaal en de kruisgang tot stand. In 1514 werd 

in Mondsee het eerste kloostergymnasium van Oberösterreich 

opgericht, dat bleef bestaan tot de sluiting van het klooster. 

Een van de belangrijke beeldhouwers van de barok, Meinrad 

Guggenbichler, werkte 44 jaar, tot aan zijn dood, in Mondsee. Hij 

maakte voor de kloosterkerk enkele altaren, de preekstoel en de 

orgelkast. In 1791 werd het klooster van Mondsee, het oudste op 

Oostenrijkse bodem, gesloten. 

In 2005 werd de voormalige kloosterkerk door paus Johannes 

Paulus II tot basilica minor verheven. In hetzelfde jaar begon de 

drie jaar durende renovatie van de kerk. 

De basiliek lokt ook om een heel andere reden veel bezoekers. 

De trouwscène uit de bekende film ”The Sound of Music” werd 

er gedraaid. Logisch dus dat de echte fans deze locatie met eigen 

ogen willen zien. 

Adres: Kirchengasse 1, 5310 Mondsee, tel.: +43 6232 4166 

Openingsperiode: heel het jaar 

Paalbouw- en kloostermuseum:
Op een tentoonstellingsoppervlakte van 1.400 m² maken bezoe-

kers kennis met de geschiedenis van de paalbouwcultuur, ook 

wel Mondsee-cultuur genoemd, het klooster van Mondsee en zijn 

omgeving. 

Sinds 2011 behoren de paalwoningen van de Alpenregio tot het 

UNESCO-werelderfgoed. Bezoekers mogen zich verwachten aan 

talrijke archeologische vondsten en onderzoeksresultaten. Door-

dat belangrijke vindplaatsen zich aan de Mondsee bevonden, 

werd dit type neolithische architectuur naar het meer vernoemd.

De oprichting van het klooster gaat terug tot het jaar 748. In 1791 

werd het opgeheven. De ruimtes van het voormalige klooster van 

Mondsee staan in het teken van de geschiedenis en cultuur van 

het klooster en zijn omgeving, archeologie en bouwgeschiedenis, 

sacrale kunst, miniaturen en volkscultuur. Bijzonder interessant 

zijn de voormalige Benedictuskapel (begraafruimte van de mon-

niken) met fresco's uit het einde van de 13e eeuw, het bidkoor en 

de voormalige gotische kloosterbibliotheek.

Adres: Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee 

Tel.: +43 6232 2895

Openingsperiode:  mei - september:  dinsdag - zondag 

oktober: zaterdag, zondag en feestdag

Openlucht- en landbouwmuseum Mondsee:
Het landbouwmuseum MondSeeLand werd in 2007 opgetrokken 

als een soort moderne versie van een agrarisch bijgebouw. Het 

dient als ingang en infopunt voor het Rauchhaus. 

De permanente tentoonstelling laat de bezoekers kennismaken 

met de landbouw in het MondSeeLand. 

Het openluchtmuseum toont de hoevevorm met bijgebouwen, 

bewaard uit het jaar 1416, die in Mondsee ooit wijdverspreid was. 

Het Rauchhaus is authentiek ingericht. Het biedt een unieke blik 

op de wereld van de boeren aan de Mondsee.

Adres: Hilfberg 6, 5310 Mondsee, tel.: +43 664 3406020 

Openingsperiode: mei - september:  dinsdag - zondag 

oktober: zaterdag, zondag en feestdag

Paalbouw paviljoen: 
Deze paviljoenen werden in Mondsee, Seewalchen en Attersee 

opgetrokken om deze unieke 6.000 jaar oude cultuur tot leven te 

wekken. In het paviljoen aan de Mondsee komt u meer te weten 

over het onderzoek naar paalwoningen en de resultaten ervan. 

Sinds 2011 behoren de paalwoningen in de Mondsee tot het 

UNESCO-werelderfgoed. Rondleidingen zijn mogelijk op zater-

dag na reservering bij de toeristische dienst. 

Bedevaartskerk Maria Hilf – Hilfbergkirche:
Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan de heilige Ulrich. Abt 

Amand Göbl liet de oude Ulrichskirche ombouwen tot een Maria-

hilfkirche uit dankbaarheid dat het MondSeeLand van de Spaanse 

Successieoorlog gespaard bleef. Meinrad Guggenbichler, een be-

kende beeldhouwer uit de barok, vervaardigde de altaren en de 

preekstoel. Op 2 juli 1706 werd een Maria-beeld uit de abdijkapel 

feestelijk naar de kerk gedragen en in het midden van het altaar 

aangebracht.

De bedevaart naar de Mariahilfberg in Mondsee trok snel veel 

pelgrims, die Marialiederen over de Mariahilfkirche van Mondsee 

zongen. De kerk ligt op een heuvel, Hilfberg genaamd, die door 

een muur omgeven is. Bij een wandeling rond de kerk kunt u on-

der andere nog het huisje van de koster zien.  

Adres: op de Hilfberg, naast het landbouwmuseum 

5310 Mondsee, tel.: +43 6232 4166

Salzkammergut lokaal spoorwegmuseum:
Dit lokale spoorwegmuseum is gehuisvest in een origineel be-

waard gebleven ketelhuis. Het toont foto's, plannen en voorwer-

pen uit de periode van het lokale spoorbedrijf (tot 1957). 

Gerestaureerde locomotieven en wagons flitsen u terug  

naar het verleden. In de volksmond werd over deze lokale trein-

verbinding in het Salzkammergut het volgende gezegd: ”De trein 

komt langzaam en bedaard.” Dit is vermoedelijk een van de rede-

nen waarom het lokaalspoor al lang niet meer actief is. 

Adres: Seebadstraße 2, 5310 Mondsee

Openingsperiode: mei - juni (zaterdag, zondag en feestdagen) 

juli - augustus (vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen)

Terrasjes:
Op warme zomeravonden is het zalig om een terrasje te doen, 

mensen te kijken en zich culinair in de watten te laten leggen bij 

een van de vele restaurants en cafés. In juli en augustus zijn er 

regelmatig concerten door de plaatselijke muziekkapellen en op-

tredens door de folkloristische groep D'Stoawandla om de gasten 

op de terrasjes te vermaken.

Boottocht Hemetsberger: 
Aanlegplaats direct bij de meerpromenade 

Met de moderne excursieboot ”Herzog Odilo” of de nostalgische, 

eikenhouten ”Mondsee” kunt u het MondSeeLand ontdekken. Er 

zijn verschillende keren per dag rondvaarten van april tot okto-

ber. Speciale tochten kunt u het hele jaar boeken. Verhuur van 

elektrische boten. 

Boottocht Meindl: 
Aanlegplaats bij het meerrestaurant Mondsee

Elke dag boottochten met de ”MS-MONDSEELAND”. Dit schip 

biedt plaats aan maximum 150 personen. Rondvaarten zijn het 

hele jaar mogelijk. 

Cultuurpad: 
Om bezoekers onder te dompelen in de geschiedenis van Mondsee 

 heeft de gemeente een cultuurroute aangelegd die langs alle 

bezienswaardigheden leidt. Op informatieborden leest u over de  

geschiedenis van de regio in het Duits en het Engels.

www.mondsee.at
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Gratis wifi: maak verbinding met 
”FreeWifiMondsee” 
en surf gratis op internet


