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På opdagelse i ErzgebirgePå opdagelse i ErzgebirgePå opdagelse i ErzgebirgePå opdagelse i Erzgebirge    
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ErzgebirgeErzgebirgeErzgebirgeErzgebirge — ukendt for de fleste danskere, indtil vi får kigget 

på et kort: Nå, så er det jo ikke så langt væk! 

Ca. 40 km syd for Dresden finder vi den lille kurby Altenberg Altenberg Altenberg Altenberg — 

tæt på grænsen til Tjekkiet. Byen var i århundreder centrum for 

udvinding af tinmalm, men har siden 2. verdenskrig udviklet sig 

til et turistmål — både sommer og vinter. Byen har et par tusinde 

indbyggere og ligger i ca. 900 meters højde.  

Vi bor på Ahorn WaldAhorn WaldAhorn WaldAhorn Waldhotel hotel hotel hotel AltenbergAltenbergAltenbergAltenberg************++++, der ligger i grønne 

omgivelser et par km fra Altenberg. Hotellet har 222 værelser, 

uden- & indendørs swimmingpool samt wellnesscenter med 

sauna, restaurant, bar og udendørsservering.  

Under opholdet tager vi på udflugter i Erzgebirge, hvis højderyg 

går nordøst-sydvest og danner grænsen mellem Tyskland og 

Tjekkiet. På den tjekkiske side besøger vi den flotte by Karlovy Karlovy Karlovy Karlovy 

VaryVaryVaryVary, en af Europas mest berømte kurbyer som mange har hørt 

om, men få har besøgt. 

På den tyske side tager vi tilbage i tiden med besøg i en af 

mange gamle smedjer (Saigerhütte OlbernauSaigerhütte OlbernauSaigerhütte OlbernauSaigerhütte Olbernau) samt en 

rundvisning på slottet AugustusburgAugustusburgAugustusburgAugustusburg også kaldet ”Erzgebirges 

Krone”. 

I forbindelse med hjemrejsen tager vi os tid til at besøge det 

helt specielle moseområde Spreewald, Spreewald, Spreewald, Spreewald, der er beboet af sorberesorberesorberesorbere 

og har op mod 1300 km floder og kanaler. Her er pramme og 

cykler det foretrukne transportmiddel! 

Pris pr. per. v. min. 40 deltagere: 

Ab Jylland/Fyn:                  2.995,- kr. 

Ab Sjælland:                    3.145,- kr. 

Tillæg for enkeltværelse:    600,- kr. 

Grundprisen inkluderer: 

Bustransport i 5 dage  

4 overnatninger i dobbeltværelse 

inkl. halvpension 

Alle udflugter og entreer  

Dansk rejseleder 

Alle obligatoriske afgifter inkl. evt. 

færgebilletter  

Grundprisen inkluderer ikke: 

Yderligere måltider, drikkevarer 

o.lign. 

 


