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Borgen Hohensalzburg tronar över W. A. Mozarts födelsestad Salzburg.



Getreidegasse är en av de äldsta gatorna i Salzburg, och den främsta affärsgatan.



Här på Getreidegasse 9 föddes Wolfgang Amadeus Mozart den 27 januari 1756.



Café Tomaselli grundades redan 1703, och kom att bli favoritställe för herr och fru Mozart.



Inte långt från Café Tomaselli ligger Cafe Fürst. Konditorn Johan Fürst skapade 1890 den s.k. Mozartkulan, 

och den handgjorda originalversionen säljs fortfarande här liksom en mängd andra godsaker.



På platsen för Salzburger Dom grundades redan år 774 en helgedom, men nuvarande 

domkyrkan byggdes i barockstil under tidigare delen av 1600-talet.





Liksom kupolen är mittgångens välvda tak rikt utsmyckat.





I denna dopfunt har bland 

andra W. A. Mozart döpts.



Nära domkyrkan ligger benediktinerklostret Stift Sankt Peter, grundat år 696 av Sankt Rupert. 



Munkklostrets kyrka invigdes 

1147, och byggdes om till 

rokokostil under senare delen av 

1700-talet.  Mozarts C-mollmässa 

uruppfördes här 1783.



Rupert den helige  

grundade omkring 

1714 även Nonnberg. 

Nunneklostrets kyrka 

har byggts om flera 

gånger och fick sitt 

nuvarande utseende 

på 1880-talet.





Ovanför byn Werfen, halvvägs mellan Salzburg och Bad Gastein, ligger fästningen Höhenwerfen. Borgens historia 

sträcker sig tillbaka till 1000-talet, och har bl.a. tjänat som fängelse och polisskola. Numera är fästningen

turistattraktion med guidade visningar och falkeneraruppvisningar som huvudattraktioner.



Höhenwerfen användes som skådeplats vid filmatiseringen 1968

av Alistair McLeans Where eagles dare (Örnnästet).



Under rundvandringen 

tog oss guiden upp- och 

nedför åtskilliga trappor.





Exempel på forna tiders straff- och tortyrmedel visas också på Höhenwerfen.







Från klocktornet har 

man fin överblick 

över borgen, men 

också en enastående 

utsikt över Werfen, 

floden Salzach och 

omgivningarna.





På Höhenwerfen finns också falkenertränade falkar, örnar och andra stora rovfåglar.









Hemma igen på hotellet i Bad Gastein kopplade vi av med att se och höra Sara Varga

och hennes medmusiker Lars Hägglund, Greger Andersson och Lars Olsson. 
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