(duizende mogelijkheden)

Sneeuwrijke winters op de Ochsenkopf (1.024m)

Als een keten nestelen de vier gemeenten Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel en Warmensteinach zich langs de tweede hoogste berg van het
Fichtelgebergte. Hier vindt uw winterpret in een ongerepte natuur. Met
sneeuwschoenen over de top , Langlaufskiën op geprepareerde loipes, snowboard of Skien bij ons vindt u het allemaal. Beschikbaar zijn tien kilometer
pistes 80 kilometer geprepareerde loipes, twee rodelbanen, een snowboard
park, twee kabelbanen met twee zitplaatsen, 10 skiliften en twee grote skischolen met skiverhuur. Winter vakantiegangers zullen hier van het appartement tot het 4-sterren hotel een brede scala accommodaties vinden.

Gezinsvriendelijke skigebied - skilessen voor de kleintjes

Het skigebied met ongeveer tien kilometer aan pistes is ideaal voor beginners
en gezinnen. Maar ervaren skiërs komen ook in een skiweekend niks
tekort. De helling Klaus heeft een FIS-slalom circuit. Twee kabelbanen brengen
skiërs in negen minuten op de 1024 meter hoge Ochsenkopf top. De matige
noordelijke uitgang is met 2.3 km aan pistes, de langste alpine skiëgebied
van Noord-Beieren. Het lichte Südabfahrt ligt is 1,9 kilometer lang. Tien
sleepliften, waarvan sommige aan verlichte skiëpistes, welke tot 22 uur
geopend zijn. Eind maart zorgen sneeuwkanonnen voor continue wit op de
noordelijke hellingen.
De dagkaart voor de Ochsenkopfregio voor volwassenen kost 20,50 € (met
Kurkarte € 2 korting), voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar 14,50 €. Kaarten
voor de avondskiën bij particuliere exploitanten kosten ongeveer 10,00 € voor
volwassenen, voor kinderen van 7,00 € tot 9,00 €.
Twee skischolen
De skischool Nordbayern heeft haar zetel direct aan de voet van de noordkant.
Ongeveer 140 skileraren introduceren uw of de kinderen in het skiën. Voor de
kleintjes is er de „Nubi-Club“. Hier wordt onderwezen met de methode van de
„stijgende ski lengtes“ - laten we gaan beginnen met een 65 centimeter lange
ski. Aan de zuidkant beloofd de skischool Hottroth vooral de jonge skiërs
en degenen die het nog willen worden met de spreuk en inleiding „Hoera de
eland“een enorm skië en lesplezier. Verschillende skiverhuurders houden voor
elk niveau de nieuwste Ski‘s en uitrusting gebruiksklaar.
Buiten de pistes, leert u de regio met zijn vier skigebieden Bischofsgrün,
Fichtelberg, Mehlmeisel en Warmensteinach de heerlijke aspecten van een
Frankische winter kennen. Ongeveer 80 km Loipes van 600 tot 1024 meter
hoogde nodigen u uit om te langlaufen of met sneeuwschoen routes naar de
prachtige besneeuwde bergen te verkennen.
Het goed verzorgde Loipennetwerk onderhoudt handige routes die worden
uitgevoerd in een klassieke stijl, klaar voor ontspannende,recreatieve skiërs en
beginners. Uiteraard staan er ook verfijnde skateloipes voor atleten en marathonlopers ter beschikking. Een prachtig uitzicht geniet u op de matige 2,3
km lange Ochsenkopftoploipe. Mooie uitzichten kunt uw evenals genieten
op de 11 km lange Königsheide parcours en de 9 km Königskron trail boven
Mehlmeisel. Eenmaal rond de Ochsenkopf leidt de rond 15 km lange Loipe
aan de onderste ring van de Ochsenkopf. ‚S Avonds vanaf 20uur hebt u de
mogelijkheid de 2,5 km lange en besneeuwde nacht langlaufloipe bij het
winter sportcentrum Bleaml Alm te gebruiken. Het schilderachtige restaurant
net buiten het parcours is ook een populaire après-ski trefpunt.
Elke kilometer netwerk van paden wordt met borden aangegeven tevens zijn
er gedetailleerde wandelkaarten.
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Andreas Munder:
Van harte welkom in uw
vak

Weißenhaid

Waarom in de verte kijken? In de ontdekkings
regio Ochsenkopf in het Fichtelgebergte (ca. 650 km
vanaf Utrecht) met de stadjes Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel en Warmensteinach is het
plezier binnen handbereik! Of het nu gaat om
Wandelen, Mountainbiken, Skiën of gewoon ontspannen. Hier vind je een geweldige sport en recreatie
arena in de open lucht, die is ongeëvenaard is.
Wandelaars kunnen op unieke plaatsen verblijven en
genieten van een adembenemend uitzicht op de vallei.
Gecertificeerde paden zoals het Frankische bergpad of
paden met interessante onderwerpen zoals het
Jean-Paul de wandelaar pad leiden tot interessante
plaatsen in de regio. Het kuuroord Bisschofsgrün wordt
beschouwd als het wandelcentrum van de regio waar 17
gecertificeerde Tourgidsen uw altijd met raad en daad
terzijde staan.
Ontdekkers gezocht: Ontdekkers jong en oud kunnen
in het nieuw angelegde informatiecentrum Waldhaus
Mehlmeisel op hoogpaden en drie verschillende uitkijkplatforms onder andere lynxen, rood wild en edelherten
in hun natuurlijke omgeving bekijken.
Een bijzondere ervaring   voor fietsers: Alle fietsroutes
zijn zo ontworpen dat zowel gezinnen met kinderen als
ook ervaren mountainbikers waar voor hun geld krijgen.
De fietsroutes beginnen meestal direct vanuit uw
verblijf, een gaan verder op een van de vele mountainbike routes die de Ochsenkopf regio tot een van
de beste fietsgebieden van Duitsland maakt. Het bikepark Ochsenkopf omvat een Downhill afdaling, een
Techniekparcours, Flow Trail en Cross country routes.
Centraal aanlooppunt hiervoor is de CUBE Test Center,
welke gevestigd is in het Bullhead House, gelegen aan
de zuidkant van de Ochsenkopf in de wijk Fleckl.
Rent and Go ... is de slogan waarmee de gasten
moderne CUBE hybride fietsen kunnen huren in de regio
Ochsenkopf.
En dat is nog lang niet alles, de fun factor rond de
Ochsenkopf is geweldig! In een spannende rit op de
zomerrodelbaan of de Deval Kartbaan kan men zich de
wind goed om de neus laten waaien. Kleine en grote
piraten kunnen op de idyllische Fichtelsee een
spannende boottocht langs mysterieuze granieten rotsen starten. Zwemplezier ten top: In Bischofsgrün vind
uw een van de mooiste verwarmde buitenzwembaden
in het Fichtelgebergte.
Iedereen op zoek naar een adrenaline rush, vindt hem
of in een spannende tocht in het hoog touwenparcours

direct aan het basisstation Ochsenkopf Noord, waar een
groot outdoor programma voor avontuurlijke kinderen
en volwassenen beschikbaar is, of in het eerste
Ziplinepark van Duitsland! Begeleid door opgeleide
gidsen, kunt u genieten van
het bos en een
onvergetelijk uitzicht op een nieuwe parcours langs
de skipiste aan de zuidkant van de Ochsenkopf en in
de buurt van de stoeltjeslift. Volkomen veilig gaat uw
naar de  beklimming en een korte briefing over 15 steile
touw routes - de zogenaamde Ziplines - door katrollen
op hoge snelheid de berg af. Tussendoor hebt uw op
boom platforms tot hoogte van 20m altijd tijd om
te ademen, het uitzicht te genieten en zich te richten
op de volgende adrenaline rush. Na meer dan twee
kilometer afdaling op de kabelbanen eindigt het pad bij
het basisstation in Fleckl.
Zelfs als het weer niet meewerkt, kunt u terecht in
diverse indoor ervaringen.Mooie voorbeelden hiervan
zijn het bezoek aan het openluchtmuseum Grassemann.
Hier toont men in het Zwarter Huis, hoe de boeren
in eerdere eeuwen leefden. De historische zilver en
ijzermijnen in Fichtelberg weerspiegelen middeleeuwse
mijnbouw flair. Last but not least , het automuseum in
Fichtelberg, waar een van de grootste privécollecties
van Duitsland rond 200 exposities van de auto
geschiedenis vanaf 1896 op drie verdiepingen in twee
hallen te zien zijn.
Nieuwsgierig geworden?
U krijgt een uniek recreatie en wellness regio te leren
kennen , een regio die je doet verwonderen, plezier
bereid en ontspanning laat beleven.
www.erlebnis-ochsenkopf.de

