Van boven bezien
Waarom het Erzgebirge lichaam en geest ontspant
Met een frisse wind in het gezicht geniet u van een fantastisch uitzicht oevr 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 favoriete
bestemmingen voor wandelaars in het Erzgebirge. Het behoort tot de mooiste
wandelgebieden van Duitsland. Drie internationaal belangrijke wandelwegen lopen door het
Erzgebirge: de Europese langafstandsroutes E3 en Eisenach-Budapest en de Kammweg
Erzgebirge-Vogtland, die in 2011 tot één van de twaalf Top Trails van Duitsland werd
uitgeroepen. Gemarkeerde routes van meer dan 5000 kilometer lang leiden wandelaars
langs landschappen vol natuurschoon en romantische rivierdalen. Hier kunt u de
geschiedenis van de natuur, de mijnbouw en de streek ontdekken: ongeveer 100 musea,
kastelen, burchten en bezienswaardigheden liggen langs de route. Wie dit alles niet alleen
wil verkennen, kan zijn wandelschoenen ook samen met anderen aantrekken en deelnemen
aan de georganiseerde wandelingen "Echt Erzgebirge" met gids, die het Tourismeverband
Erzgebirge in mei en september gedurende een week lang aanbiedt. Langs de wandelroutes
bevinden zich meer dan 20 accommodaties, die door de Duitse wandelvereniging het
keurmerk "Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland" kregen. Ze bieden speciale
faciliteiten voor wandelaars, zoals informatie over het weer of de mogelijkheid om uitrusting
en kleding te drogen. Het Erzgebirge trekt echter niet alleen wandelaars aan. In het
ontspannende klimaat van het middelgebergte kunnen de gasten zich ook sportiever
uitleven, bijvoorbeeld tijdens al dan niet inspannende fietstochten. Nordic Walking, golfen en
paardrijden zijn eveneens geliefd.
Zo veel beweging wekt de eetlust op naar traditionele delicatessen van het Erzgebirge, zoals
Raacher Maad en Schieböcker. Erzgebirgische Landgasthöfe serveren deze stevige en
regionale kost vandaag de dag nog volgens het originele recept. Meer dan 20
etablissementen hebben het keurmerk "Echt Erzgebirgischer Landgasthof" (origineel
Erzgebirgischer herberg), een garantie voor 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 wellness met elkaar te combineren. Haast en drukte helemaal achterwege
laten, dat kan voor wie zich terugtrekt in de dorpjes van het Erzgebirge, melk bij de boeren
koopt en even uitrust in de weidevelden 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, waar lichaam en
geest zich bij sport, wellness, bezienswaardigheden en rust kunnen ontspannen.

