Duizend-en-één
mogelijkheden om uw
vrije tijd te besteden….

Routebeschrijving:
snelweg Nürnberg – Berlijn (A9) afrit Bad Berneck,
B 303 richting Marktredwitz, tot voorbij Bischofsgrün
of
snelweg Hof – Regensburg (A93)
afrit Marktredwitz op de B 303
afrit op de B 303: Fichtelsee,
het „Freizeit und Erholungszentrum“
is aangegeven.
.

…en uw vakantie
kan beginnen

rondom de camping Fichtelsee aan de voet van de evenementenberg „Ochsenkopf“, de op een na hoogste berg in
Franken. In dit prachtige middelgebergte- landschap kan u
uw vakantie dubbel genieten – aktief zijn en gelijktijdig van
een adembenemend landschap genieten, dat uniek is.

Kamperen aan het Fichtelmeer biedt ontspanning in alle
seizoenen. Het recreatieaanbod is zowel in de zomer als in
de winter veelvoudig, rijk aan afwisseling en geschikt voor
alle leeftijden. Of het nu om wandelen, nordic walking, fietsen, moutainbiking of paardrijden, zomerrodelen, tennis of
minigolf gaat – bij ons wordt uw vakantie een onvergetelijke belevenis.
Wees onze gast en geniet uw mooiste dagen bij ons aan het
Fichtelmeer.
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Uw familie Langer.

Comfort rondom

Zomer, zon en het
meer…

bieden wij U in onze zeer verzorgde toiletgebouwen.
Babywikkelruimte, kabine voor rolstoelgebruikers en
droogruimte behoren even goed daartoe als een gezellige
kantine.
Voor campers is er een wintervast station voor water en
vuilwater. Bovendien houden wij enkele comfortplaatsen
voor u bereid met eigen water- en vuilwateraansluiting.

Wanneer zich de wit-blauwe Beierse hemel diepblauw in
het water spiegelt, dan is het zomer in het Fichtelgebergte.
Slechts op enige meters afstand van onze camping, nodigt
het Fichtelmeer met zijn heerlijke panorama u uit om te
baden en op de idyllische zonneweiden uit te rusten.
Natuurlijk zijn er voor de kleintjes mogelijkheden om veilig
in het water te spelen.
Volgens de echte Fichtelmeerliefhebbers is het veenachtige
zwemwater een weldaad voor geest en huid. Natuurlijk
mag men ook zijn rubberboot voor een gezellig tochtje „te
water laten“.
En ‘s avonds, wanneer de zon gloeiend rood achter de
majestueuze „Schneeberg“ verdwijnt, beginnen voor de
romantici heel bijzondere, onvergetelijke momenten.

Walking in a winter
wonderland…
Het Fichtelgebergte een wintersprookje! Wanneer de
sneeuw het landschap met een zachte witte deken
toedekt, verandert de streek in een paradijs voor wintersporters. Goed onderhouden pistes nodigen uit tot
een bliksemsnelle afdaling in het dal, een bijna eindeloos
netwerk van loipen tot uitgebreide skitouren door een
wondermooi winterlandschap. U start direct vanaf uw
standplaats in het sportieve wintergenoegen…
En wanneer het Fichtelmeer onder een dikke ijslaag ligt,
kunnen schaatsliefhebbers hun pirouetten in de open
lucht draaien. Of maakt u liever een snelle afdaling met de
slee?
Wie echter liever rust en ontspanning zoekt in de onder
een dikke sneeuwlaag liggende sparrenbossen, mag gerust
met dikke winterlaarzen of heel „trendy“ met sneeuwschoenen er op uit trekken, zoals in het bekende lied
„walking in a winter wonderland“.

Kamperen en wellness
Sinds mensenheugenis wordt het Fichtelgebergte ook wel
„Gods apotheek“ genoemd. Een vakantie op onze 5-sterren camping kan u daarom met een wellness-vakantie of
een ambulante badkuur verbinden. Op een afstand van
350 meter bevindt zich het kristal-radon-sole thermaalbad. De bekkens gevuld met zout- en radon-houdend
bronwater en het zeer omvangrijke saunalandschap
nodigen u uit tot ontspannen en het opdoen van nieuwe
energie. Ook kinderen
zullen zich hier op hun
plaats voelen en veel
plezier hebben.

