
 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

 

ERZGEBIRGE  
Di 02.04.2019 -  

Vr 05.04.2019 

4 dagen 

Hotelovernachtingen:  

3x overnachting ALL INCL in Hotel Rathaushotel Oberwiesenthal  

inclusief wijn, bier, softdrinks 

3 x themabuffet 

1u30 stadsgids Oberwiesenthal 

1 x koffiekoeken buffet met koffie of thee 

1 gehele dag gids in het Erzgebirge 

comfortabele kamer met douche of bad en WC  

Prijs: 380 €         single toeslag = 15 € per nacht         inclusief toeristentax 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 1 ( DINSDAG 02.04.2019 ):   

We vertrekken s’ morgens vanuit Lommel. We rijden 

richting Aken – Bonn – Frankfurt am Main – Erfurt 

om zo Oberwiesenthal (740 km) aan de Tjechische 

grens te bereiken. S’avonds komen we aan bij ons 

uitstekend verblijfshotel voor een heerlijk avondmaal 

en overnachting. Het hotel dat wij voor u hebben gereserveerd ligt in het kuuroord 

Oberwiesenthal, op de grens met Tsjechië.  Het Rathaushotel biedt moderne kamers, 

een uitstekende keuken met typische Saksische gerechten en gratis WIFI. U kunt gebruik 

maken van het wellnesscentrum, dat verschillende sauna’s, een stoombad en een 

ontspanningsruimte biedt. Massages kunnen ter plaatse worden gereserveerd tegen 

een toeslag.  

  

Dag 2 ( WOENSDAG 03.04.2019 ):  

In de voormiddag neemt een gids ons mee naar het centrum van Oberwiesenthal 

voor een rondleiding van ca 1u30. Voorbij de Fichtelberg, met een mooi uitzicht 

op de skischans bereiken we de marktplaats van Oberwiesenthal.  Een gezellig 

dorpje waar u eens een kijkje kan nemen.  

 ’S Middags serveert het hotel een lekkere snack met nog een heerlijk 

“kuchenbuffet” inclusief koffie/thee en daarna nemen wij u mee voor een 

vrijblijvende tocht naar de hoogstgelegen boemelbaan van Duitsland “die 

schmalspurbahn Fichtelberg”. Dagelijks dampt deze gezellige boemeltrein door het prachtige 

landschap waar u tijdens deze rit 

ook kan van genieten.  Ook nemen 

we een kijkje achter de kolissen en 

krijgt u een woordje uitleg over 

“die dampfzug”. Avondmaal en 

overnachting in ons verblijfshotel. 

   

 

Dag 3 ( DONDERDAG 04.04.2019 ): Na een rijkelijk ontbijt gaan we op pad met de lokale gids voor een 

“Erzgebirge tour” naar Annaberg-Buchholz, dé beroemde 

bergstad in het Erzgebergte. Hier kan u een vrijblijvend bezoek 

brengen aan de St Anna kerk, smidsmuseum,..aansluitend rijden 

we verder door de mooie landschappen om zo het speelgoeddorp 

Seiffen te bereiken waar echte pronkstukken gemaakt worden. 

Hier is de mogelijkheid om het speelgoedmuseum te bezoeken of 

vrije tijd om daarna weder te keren richting ons hotel voor avondmaal en een “Hutzn abend” laat u 

betoveren wat dit is… en overnachting. 

Dag 4 ( VRIJDAG 05.04.2019 ):  

Vandaag nemen we afscheid van deze prachtige regio en rijden met enkele stops onderweg weer 

huiswaarts.  

 NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan. 


