GOLDSTEIG
-

op 10 september 2006 wordt het eerste deeltraject in het Oberpfälzer Wald geopend
in de zomer van 2007 volgt de certificering 'Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland'
In oktober 2007 wordt de gehele route geopend
in de zomer van 2010 volgt met succes de herkeuring als 'Qualitätswanderweg Wanderbares
Deutschland'

Algemeen

Informatie over de route
-

-

Start- en eindpunt: Marktredwitz-Passau
Lengte: hoofdroute 660 km, 38 dagetappes, ongeveer 550 km extra toegangswegen
o Deelstaat: Beieren
Deelnemende overheden:
o 1 deelstaat
o 10 districten (Tirschenreuth, Neustadt a.d. Waldnaab, Schwandorf, Cham, Regen,
Freyung-Grafenau, Passau, Deggendorf, Straubing-Bogen, Regensburg)
o 9 steden: Marktredwitz, Windischeschenbach, Neustadt a.d. Waldnaab,
Oberviechtach, Waldmünchen, Furth i. Wald, Hauzenberg, Passau, Neunburg v.
Wald)
o Ca. 90 plaatsen
Landschappen van noord naar zuid: Ober-pfälzer Wald en Bayerischer Wald met 5
landschapsparken en een nationaalpark – Naturpark Steinwald, Naturpark Nördlicher
Oberpfälzer Wald, Naturpark Oberpfälzer Wald, Naturpark Oberer Bayerischer Wald,
Naturpark Bayerischer Wald, Nationalpark Bayerischer Wald

Concept
- De langste en meest gevarieerde kwaliteitsweg van Duitsland met twee routes om aan
verschillende wensen te voldoen: De noordelijke route (over de bergkam): een
uitdagende route over de 1000 meter hoge toppen van het Beierse Woud en langs de
Boheemse grens De zuidelijke route: wat minder uitdagend over de heuvelruggen van de
uitlopers van het Beierse Woud
- De Goldsteig loopt dwars door het grootste samenhangende bosgebied van MiddenEuropa
- Ongestoord de natuur beleven (5 landschapsparken en 1 nationaalpark), oorspronkelijk
landschap
- Noordelijke route: ca. 46 % onverharde wegen, 7 % paden
- Zuidelijke route: 39 % onverharde wegen, 2,6 % paden
- Talrijke burchten langs de route: Burgruine Weissenstein im Steinwald, Burg Falkenberg,
Burg Leuchtenberg, Burg Neuhaus met cultuurcentrum Schafferhof, Burg Trausnitz, Burg
Falkenstein
- Continentale diepteboring (KTB) met geo-informatiecentrum in Windisch-eschenbach 'het diepste gat ter wereld'.
- Het langste boomkroonpad ter wereld in Neuschönau (1300 m lengte, 44 m hoog):
www.baumwipfelpfad.by
- Passau - de barokke drierivieren- stad met het grootste kerkorgel ter wereld
- 67 Goldsteig-Ge(h)nuss-Partners: alle samenwerkende bedrijven zijn in het bezit van het
keurmerk 'Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland'

Keurmerk voor wandelroutes
-

De Goldsteig werd voor het eerst in september 2007 als Qualitätsweg Wanderbares
Deutschland gecertificeerd
In de zomer van 2010 werd de nacertificering afgesloten

Routemanagement systeem
-

-

Markering hoofdweg: geel 'S'- wegsymbool op een witte ondergrond
Markering toegangsweg: blauw 'S'- wegsymbool op een witte ondergrond
Bewegwijzering: ca. 330 wegwijzers langs de hoofdroute geven de afstanden naar de
plaatsen langs de route aan in kilometers
Toegangswegen: ca. 220 wegwijzers langs de toegangswegen. Overnachtingsmogelijkheden, horeca, campings, stations, bushaltes, parkeerplaatsen voor wandelaars
en bergtoppen worden op de wegwijzers met pictogrammen aangegeven.
Geen informatieborden op de meest markante plaatsen langs de route
Op de wandelkaart ziet u waar parkeerplaatsen voor wandelaars, uitzichtspunten en
rustplaatsen zijn te vinden.
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Lid van Top Trails of Germany
De Goldsteig is sinds 2005 lid en een van de oprichters van de marketingorganisatie Top Trail of
Germany.

Uw contactpersoon
Tourismusverband Ostbayern e.V.
Veronika Perschl
Im Gewerbepark D 04
D- 93059 Regensburg
Telefoon + 49 (0)941 - 58539-0
Mail: perschl@ostbayern-tourismus.de
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