KAMMWEG ERZGEBIRGE-VOGTLAND
-

opening van de Kammweg Erzgebirge-Vogtland op 13 mei 2011

Algemeen

Informatie over de route
-

-

-

Start- en eindpunt: Altenberg- Geising (Osterzgebirge) en Blankenstein (Ostthüringen)
Lengte: 289 km
o 263 km in Saksen, 26 km in Thüringen/grens met Beieren resp. 183 km in het
Ertsgebergte, 80 km in het Vogtland, 26 km in Thüringen/Franken
Deelnemende overheden:
o 3 deelstaten: Saksen, Thüringen, Beieren
o 5 districten: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis
Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Saale-Orla-Kreis
o 12 steden: kuur- en sportstad Altenberg, bergstad Sayda, Olbernhau, Bergstad
Marienberg, Jöhstadt, kuuroord Oberwiesenthal, Johanngeorgenstadt, bergstad
Eibenstock, muziekstad Klingenthal, Schöneck, Adorf, Hirschberg
o 13 gemeentes
Landschappen van oost naar west: Osterzgebirge, Naturpark Erzgebirge-Vogtland

Concept

-

Starten en relaxen - adelaars zien in plaats van de AEX volgen
Wandelen op de 289 km lange Kammweg Erzgebirge-Vogtland betekent je horizon
verbreden. Geen mobieltje, geen mails lezen en geen oogje op de aandelenkoers
houden. Nou én? Het leven gaat toch wel door. En niet zo'n beetje ook. U krijgt niet
alleen spannende vergezichten over een onbekend gebied en een ongerepte natuur te
zien, maar u ontdekt er ook allerlei dieren. De laagste punten van de Kammweg zijn heel
aantrekkelijke bestemmingen, dat is bij de AEX wel anders. Op de Kammweg gaat het
leven verder. U toch ook?

-

Meer dan alleen maar een wandelweg
Niet iedereen kan de 289 km lange Kammweg Erzgebirge-Vogtland uitlopen. Maar u wel!
Hier heeft u heel wat bezienswaardigheden onderweg om uit te kiezen: een van de
modernste grote skischansen van Europa, meer dan 23 musea, demonstratie-ateliers
voor volkskunst uit het Ertsgebergte, talloze herinneringen aan de mijnbouw zoals
museummijnen en mijngangen. En dat allemaal vlak langs de route. Ontdek de
Kammweg!

Keurmerk voor wandelroutes
-

'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland'
Getest in de herfst van 2010: overhandiging keurmerk in januari 2011 op de CMT
vakantiebeurs in Stuttgart

Routemanagement systeem
-

Volgens aanbevelingen voor het markeren van wandelwegen in Saksen
Geheel gemarkeerd volgens de normen van het DWV (Deutsche Wander Verband) :
Blauwe dwarsstreep op een witte ondergrond met het woord KAMM

-

Bewegwijzering: ca. 500 wegwijzers geven de afstanden naar de plaatsen langs de weg
aan in kilometers, ca. 4.500 markeringen, 25 informatieborden op uitgezochte punten
Instandhouding door leden van de afdelingen van de Ertzgebirgsverein, de gemeentes
en de Vogtlandkreis

-

Lid van Top Trails of Germany

De Kammweg Erzgebirge-Vogtland is vanaf 21 juni 2011 lid van de marketing-organisatie Top Trail
of Germany.
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Uw contactpersonen
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Birgit Knöbel und Jana Vierig
Adam-Ries-Straße 16
D - 09456 Annaberg-Buchholz
Tel: +49 (0) 3733 48800 -18
www.erzgebirge-tourismus.de
www.kammweg.de
b.knoebel@erzgebirge-tourismus.de

Tourismusverband Vogtland e.V.
Michael Degenkolb
Göltzschtalstraße 16
D - 08209 Auerbach
Tel: +49 (0) 3744 -18886 -55
Fax: +49 (0) 3744 -18886 -59
www.wandern-vogtland.de en www.vogtlandtourist.de
degenkolb@vogtlandtourist.de
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