
Actief bezig zijn in de zomer

Goed onderhouden en ge-
markeerde wandelpaden 
en -routes nodigen uit tot 
wandelingen door het prach-
tige landschap van Seiffen en 
omgeving; tochten naar buur-
land Tsjechië beloven een 
bijzondere natuurbelevenis. 
Een zomerrodelbaan, mid-

getgolfbaan, verhuur van sportartikelen e.d. behoren 
tot het zeer gevarieerde sportaanbod. 

Seiffen ligt aan de Kammweg (bergtoppenroute), een 
wandelpad van hoge kwaliteit, dat van Altenberg-Gei-
sing in het oosten van het Ertsgebergte tot Blanken-
stein in Thüringen loopt. 

Bezoekers die van wie-
lersport houden, kunnen 
hun uithoudingsvermo-
gen testen op lichte tot 
middelzware routes.
Eens per jaar vindt de 
Erzgebirgs-Bike-Mara-
thon plaats.

Genieten van de winter

Van de eerste dag van de 
advent tot 6 januari kunt u in 
Seiffen genieten van een fas-
cinerende en volstrekt unieke 
kerstsfeer. Wanneer de duis-
ternis invalt in het romantisch 
met sneeuw bedekte speel-
goeddorp wordt het gezellig in 
de huizen van de speelgoed-

bouwers. Hele scharen rookmannetjes, notenkrakers, 
boogvormige kandelaars en piramides hebben hun ver-
trouwde plaats in de gezellige kamers ingenomen. Seif-
fen in winterse pracht biedt ook onbezorgd skiplezier op 
goed geprepareerde loipen en talrijke skihellingen met 
skiliften.
Bijzonder leuk is het om een paar uur door te brengen op 
de natuurijsbaan of de kunstsneeuwloipe. Het is ook mo-
gelijk om een rit met een koets of een slee te boeken.
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Bezoek de kerstmarkt 
van Seiffen
De enige echte.

Elk jaar van de zaterdag voor de advent 
tot de vierde zaterdag van de advent
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Foto‘s: archief Spielzeugmuseum, archief TMGS Rainer Weißflog
Eva Schalling, door klanten aangeleverd materiaal



Seiffen – door de overheid erkend kuuroord

In 1324 werd het toenmalige 
“Cynsifen” en nu wereldbe-
roemde speelgoeddorp voor het 
eerst in een oorkonde geno-
emd. Schilderachtig gelegen in 
het keteldal tussen de Schwar-
tenberg, Ahornberg en Reichelt-
berg ligt Seiffen in het hart van 
het Ertsgebergte.

Verbondenheid met de geboortestreek, ambachtelijke 
techniek en passie voor hout als materiaal hebben een 
grote stempel op Seiffen gedrukt.
In het speelgoeddorp Seiffen zijn gezinnen van harte wel-
kom. Sinds 2009 draagt ons dorp het predicaat “gezins-
vriendelijke plaats”. Drie gecertificeerde gezinsvriende-
lijke bestemmingen voor uitstapjes bieden gevarieerde 
speelen ontspanningsmogelijkheden voor groot en klein.

Geschiedenis spelend beleven

Midden in het dorp ligt 
het „Erzgebirgische Spiel-
zeugmuseum“, waar de 
geschiedenis van het 
speelgoed en de kerstge-
bruiken krachtig in beeld 
gebracht wordt. Op drie 
verdiepingen zijn duizen-
den museumstukken te 
bewonderen. Het museum 
is kindvriendelijk ingericht 
en gecertificeerd. Het is 
toegankelijk voor mensen 
met een functiebeperking 
en er is een lift. Tijdens het 
bezoek aan het museum 
komt u allerlei speelgoed 
tegen dat met de slogan 
“Benutze mich! (“Gebruik 
me!”) uitnodigt tot creatieve 
interactie en dat bestemd 
is om uit te proberen, mee 

te bouwen, te spelen en fantasierijk vorm te geven. Het 
speelgoedmuseum is dagelijks open van 10 tot 17 u.

In het “Freilichtmu-
seum Seiffen” (open-
luchtmuseum) kunnen 
14 historische gebou-
wen en werkplaatsen 
uit het oude Saksi-
sche Ertsgebergte 
bezichtigd worden. 
Erg de moeite waard 
is ook de demonstra-
tie van het traditionele 
banddraaien. In het 
originele uit 1760 daterende “Wasserkraftdrehwerk” (met 
draaibank op waterkracht) kunt u dit ambacht dagelijks 
bewonderen. Tijdens de “Tage des Historischen Hand-
werks” trekt het museumdorp veel publiek. Het open-
luchtmuseum is dagelijks geopend van 10 tot 17 u. Van 
november tot maart is het afhankelijk van het weer open 
van 10 tot 16 u.

Traditie, cultuur en ambachten

De ontwikkeling van 
Seiffen is nauw ver-
bonden met de mijn-
bouw. Zo dankt het 
plaatsje zijn naam 
aan de techniek van 
het zeven van tin uit 
beken.
Hoewel het laatste 
mijnbouwbedrijf zijn 

deuren in 1849 al moest sluiten, zijn er nog steeds veel 
sporen te vinden van het traditierijke mijnbouwverleden.

De Bergkirche uit de laat-
barok, het symbool van 
Seiffen, werd gebouwd 
door Christian Gotthelf 
Reuther en in 1776 in ge-
bruik genomen.
Onze kerk is dagelijks ge-
opend voor bezichtiging en 
gebed.
Vooral in de periode voor 
kerst raden wij aan om 
onze feestelijk versierde 
Bergkirche te bezoeken en 
naar het orgel en een aan-
tal concerten te luisteren.

De huizen van het Ertsgebergte met hun spitse gevels 
vormen een indrukwekkend decor voor de ambach-
telijke vervaardiging van bekende en gewilde houten 
kunstobjecten uit Seiffen.
In 3 werkplaatsen waar ook demonstraties gegeven 
worden en in 100 ambachtelijke bedrijven worden o.a. 
rookmannetjes, notenkrakermannetjes, piramides en tal 

van andere sym-
bolische figuren 
tot leven gewekt.
U bent van harte 
welkom om over 
de schouders van 
de ambachtslie-
den mee te kijken.

Te gast in Seiffen

De bijzondere dorpssfeer, 
meer dan 40 winkels met 
houten kunstvoorwerpen uit 
het Ertsgebergte, restaurants 
en cafés van hoog niveau, 
maar ook aantrekkelijke, op 
service gerichte overnach-
tingsmogelijkheden maken 
een uitstapje naar Seiffen het 

hele jaar door de moeite waard. De winkels zijn 365 
dagen per jaar open en nodigen uit om rustig rond te 
snuffelen en inkopen te doen. Honderdduizenden be-
zoekers per jaar bevestigen het: Seiffen heeft in elk 
seizoen wat te bieden!

Knutselworkshops, hout-
draai- en snijcursussen, 
concerten, diavoorstellin-
gen, “Hutzennachmitta-
ge” (middagprogramma’s 
met muziek en zang), 
een modeltreinshow, the-
matentoonstellingen en 
nog veel meer zorgen 
voor veel afwisseling tij-
dens uw bezoek.

Vraag onze lijst met overnachtingsadressen aan op tel. 
nr. +49 (0)37362-8438 of kijk op www.seiffen.de. Wij 
verheugen ons erop u als gast te mogen begroeten. 

Kuuroord Seiffen is lid van de 
stichting „Verein Erlebnisdörfer e.V.“

Kuuroord Seiffen is sinds 2011 
gecertificeerd door Sachsens 
Dörfer door TMGS Dresden

Kuuroord Seiffen is sinds 
2009 gecertificeerd als 

gezinsvriendelijke plaats 
door TMGS Dresden

Kuuroord Seiffen is lid van de 
stichting „Tourismusverbandes 

Erzgebirge e.V.“


