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Oostenrijk
Deelstaten en hoofdsteden 

van de deelstaten
• Vul de deelstaten en de hoofdsteden van de deelstaten in.

Deelstaten:
Burgenland, Karinthië, Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Salzburg, Stiermarken, Tirol, 
Vorarlberg, Wenen

Hoofdsteden van de deelstaten:
 Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, St. Pölten, Wenen

• Geef aan in welke plaatsen je als wel eens bent geweest. 
 (Indien je al wel eens naar Oostenrijk op vakantie bent geweest).

• Werk in paren: Je partner noemt een deelstaat of een hoofdstad van een deelstaat, en jij laat 
hem/haar op de kaart zien waar de staat of de hoofdstad ligt. Als je alle deelstaten en hoofdste-
den hebt gehad, kunnen jullie wisselen.

• Werken met het zoekraster: Schrijf de juiste zoekvelden onder de hoofdsteden van deelstaten.
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Hier zie je het wapens van de deelstaten die gezocht worden en een bezienswaardigheid van de 
desbetreffende deelstaat. Vul de juiste deelstaat in.

In deze deelstaat kan men 365 dagen per jaar 
skiën:

Innsbruck
Goldenes Dachl

Bregenz
Seebühne

Linz
Pöstlingberg

Wien
Stephansdom

Graz
Uhrturm

Salzburg
Hohensalzburg

St. Pölten
Raadhuis

Eisenstadt
Schloss Esterházy

Klagenfurt
Lindwurm

Deze deelstaat ligt in het westen:

De deelstaat en de hoofdstad van de deelstaat 
hebben dezelfde naam:

In deze deelstaat zijn grote meren te vinden:

De deelstaat met het grootste oppervlak: De hoofdstad is tevens een deelstaat:

Deze deelstaat heeft een zeer bekend meer: De hoofdstad van de deelstaat ligt in zoekveld  
E3:

Deze zuidelijke deelstaat karakteriseren gro-
te meren en hoge bergen:




