Van boven bezien
Waarom het Erzgebirge lichaam en geest ontspant
Met een frisse wind in het gezicht geniet u van een fantastisch uitzicht over sappige weiden
en dichte bossen. Vanaf het hoogste punt van Oost-Duitsland gezien, is de natuur nog
indrukwekkender. Dat weet iedereen die ooit op de Fichtelberg in het Erzgebirge heeft
gestaan.
Ongeveer 1215 meter boven de zeespiegel is de Fichtelberg één van de belangrijkste
wintersportcentra van Duitsland. In de koude maanden is het immers sneeuwzeker.
Wintersportliefhebbers weten de alpine aantrekkingskracht van het Erzgebirge te waarderen,
vanuit veel regio's bereikbaar zonder al te lang te reizen. Tussen november en maart zijn de
tien skipistes met een totale lengte van meer dan 15 kilometer met drie dubbele sleepliften,
een vierpersoons stoeltjeslift en een grote kabelbaan open.
De ongerepte natuur van de regio nodigen u uit voor uitgestrekte langlaufexcursies. Het
Erzgebirge biedt 1000 kilometer loipes, waaronder ook één van de mooiste en meest
sneeuwzekere in de Duitse Bondsrepubliek, de Kammwegloipe. De Duitse skivereniging
heeft deze loipe de eretitel "Exzellente loipe" ("Voortreffelijke loipe") verleend. Bijzonder is
ook de rodelhoofdstad Altenberg met haar rodel- en bobsleebaan, één van de modernste en
meest veeleisende ter wereld. In het bijzonder het WK wedstrijdrodelen begin februari 2012
is een bezoekje waard.
Het Erzgebirge trekt echter niet alleen wintersportliefhebbers aan. In het ontspannende
klimaat van het middelgebergte kunnen de gasten zich op veel manieren sportief uitleven,
bijvoorbeeld tijdens uitgestrekte wandelingen en al dan niet zware tochten met de fiets.
Nordic Walking, golfen en paardrijden zijn eveneens geliefd.
Zo veel beweging wekt de eetlust naar traditionele delicatessen van het Erzgebirge, zoals
Raacher Maad en Schieböcker op. Etablissementen uit het Erzgebirge serveren deze
stevige en regionale kost vandaag de dag nog steeds volgens origineel recept. Meer dan 20
etablissementen hebben het keurmerk "Echt Erzgebirgischer Landgasthof" (origineel
Erzgebirgischer herberg), een garantie voor de oorspronkelijke gastvrijheid van het
Erzgebirge. Ontspannen kan ook in de vier door de staat erkende kuuroorden. Hier borrelen
al eeuwen de oudste warmwaterbronnen van Saksen. Het heilzame water in combinatie met
verschillende wellnesstoepassingen is balsem voor de ziel en een voordelige gelegenheid
om sport en welness te combineren. Haast en drukte achter u laten, dat kan voor wie zich
terugtrekt in de dorpjes van het Erzgebirge, melk bij de boeren koopt en uitrust op weiden vol
geurende kruiden. Ontspannend is ook een excursie naar koele hoogten op de Fichtelberg,
bij voorkeur met de oudste kabelbaan van Duitsland, de Fichtelberg-Schwebebahn in
Oberwiesenthal. Deze gaat sinds 1924 dagelijks naar boven. Daar heeft u het mooiste
uitzicht over het Erzgebirge, de regio, waarin lichaam en geest zich bij sport, wellness,
bezienswaardigheden en rust kunnen ontspannen.

