
 

De wandeling begint op de Hauptplatz, het grootste plein van Lienz met zijn 

gekleurde gevels en gezellige terrassen. Opvallend is het Liebhaus met twee 
uivormige torens, dat nu dienst doet als gemeentehuis. Je loopt in oostelijke 

richting en slaat voor de Antoniuskapel links af de Kärtnerstrasse in. 
 

De Antoniuskapel dateert uit de 17de eeuw. Na de tweede wereldoorlog werd ze 

geschonken aan orthodox-christelijke kozakken, die hier na de oorlog waren 
achtergebleven. De kapel is in 1976 geheel gerenoveerd. 
 

De straat loopt in een flauwe bocht door; aan het einde sla je rechts af en steek 
je via de stalen Spitalsbrücke de Isel over. Eenmaal de brug over sla je rechtsaf; 

je volgt dan nog steeds de Kärtnerstrasse. Op de driesprong hou je links aan (de 
Grafendorferstrasse) en slaat na 60 meter linksaf de Beda-Weber-Gasse in. Je 
komt nu eerst langs de laat-gotische St. Michaelskirche. 

Je blijft deze weg volgen, totdat je aan je rechterhand de St. Andräkirche 
tegenkomt. 

 
De St. Andräkirche is rond 1450 gebouwd op de resten van een dertiende 
eeuwse bisschopskerk. Om de kerk heen bevindt zich een muur met rijk 

versierde grafnissen, die zeker de moeite waard zijn om te bekijken. Ook het 
interieur van de kerk is een bezoek waard. 

 
Via de Pfarrbrücke steek je de Isel weer over. Je loopt dan langs het Dominicaner 
vrouwenklooster, waarna je rechtsaf de Schlossgasse inloopt. Op een gegeven 

moment moet je de drukke, doorgaande verkeersweg oversteken. Aan de 
overkant gaat de cabinelift naar de Hochstein, maar je volgt rechts het voetpad 

naar Schloss Bruck. 
 
In het dertiende eeuwse Schloss Bruck zetelden de graven van Görz. Nu is er het 

museum van Lienz in gehuisvest. Het slot is in het jaar 2000 gerenoveerd. 
 

Je loopt dezelfde weg weer terug via de Schlossberg en de Schlossgasse, die 

vanzelf overgaat in de Schweizergasse. Na ruim 350 meter sla je linksaf de 
Schulstrasse in. Je loopt dan weer richting de rivier. Vlak voor je die oversteekt 

heb je aan de rechterhand de Iselturm met de restanten van de oude, 16de 
eeuwse stadswal. Het fresco op deze muur is van de hand van Toni Fronthaler. 
 

Via de Iselsteg, een voetgangersbrug, steek je de Isel weer even over. Je komt 
dan in het Stadtpark met een groot kunstwerk, dat een vlinder moet uitbeelden. 



Hierna loop je voor de laatste keer de Isel over en slaat daarna linksaf de 

Muchargasse in. Die brengt je op de Johannesplatz, waar de Mariasaüle (1861) 
staat ter nagedachtenis aan de grote stadsbrand van 1798. Vanaf dit plein kun je 

nog een eindje de Rosengasse inlopen, maar uiteindelijk loop je weer terug naar 
de Hauptplatz, het beginpunt van de wandeling.  
 

 


