Vychutnejte si zimní radovánky

Udržované, značené cesty a
trasy umožňují putování půvabnou krajinou v Seiffenu a
okolí. Letní sáňkařská dráha,
minigolf, možnosti zapůjčení
sportovních artiklů a mnoho
dalšího, to vše patří k mnohotvárné sportovní nabídce.
Seiffen leží na kvalitní hřebenovce, která vede z Altenberg-Geisingu ve Východním Krušnohoří až do Blankensteinu v Duryňsku.
Dobře značené mezinárodní turistické cesty v Česku,
zemi našich sousedů, slibují zvláštní přírodní zážitek.

Od 1. adventu do 6. ledna nového roku fascinuje Seiffen světově jedinečnou vánoční atmosférou. Zatímco se na romanticky
zasněžené městečko hraček
snáší soumrak, vchází pohoda
do domů výrobců hraček. Velké
množství kouřících vánočních
figurek, louskáčků ořechů, svítících oblouků a pyramid zaujme svá stálá místa v přívětivých světnicích.
Seiffen v bílé zimní nádheře nabízí, ale také nezkalené
zimní radovánky na udržovaných běžkařských tratích a
četných sjezdech blízko lyžařského vleku. Vrcholným
zážitkem jsou určitě příjemné chvíle strávené na přírodním kluzišti nebo na sněžné stopě v kočáru. Rezervovat
si lze i jízdy v kočáru a na saních.

I návštěvníci - sportovní
nadšenci mají v Seiffenu
možnost otestovat se na
lehkých až středně těžkých túrách.
Každoročně se zde koná
Krušnohorský cyklistický
maratón (Erzgebirgs-Bike-Marathon).

Zveme Vás
na

Seiffenské
vánoce

Originál.

SRDECNE
VÁS VÍTÁME

Každoročně od soboty před
1. adventem do 4. adventu
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Sportovní aktivity v létě

V MESTECKU HRACEK
KURORT SEIFFEN

Seiffen – státem uznávané rekreační místo

Historie, kterou prožijete hraním

První písemná zmínka o tehdejším
„Cynsifen“ a dnes světoznámém
městečku hraček pochází z roku
1324. Městečko Seiffen leží v srdci
Krušných hor v malebně rozlehlé kotlině.
Sounáležitost s domovem, řemeslná šikovnost a nadšení při
práci s dřevěným materiálem ovlivnily výrazným způsobem městečko
Seiffen.
V městečku hraček Seiffen jsou obzvlášť vítány rodiny s
dětmi. Od roku 2009 nese naše městečko zvláštní přívlastek „přívětivý pro rodiny“. Tři certifikovaná zařízení přátelská rodinám a výletní cíle nabízejí rozmanité hry a využití
volného času pro dospělé i děti.

Kurort Seiffen je u TMGS
Drážďany certifikován
od roku 2009 jako místo
přátelské pro rodinu

Kurort Seiffen je členem
spolku Zážitkové vesnice reg.
spolek (Erlebnisdörfer e.V.)

Kurort Seiffen je u TMGS
Drážďany certifikováno od
roku 2011 u Saských vesnic

Kurort Seiffen je členem turistického
spolku Krušné hory reg. spolek
(Tourismusverband Erzgebirge e.V.)

ně od 10.00 do 17.00 hodin.

Krušnohorské
muzeum
hraček, které se nachází
v centru městečka hraček,
zprostředkovává působivě
dějiny hraček a vánočních
zvyků. Tři poschodí fascinují svými tisíci exponáty hraček. Muzeum je
vybaveno a certifikováno
jako přátelské pro rodiny.
Je vybaveno výtahem a
přístupy pro tělesně postižené.
Nejrůznější modely, které
si můžete sami kreativně vyzkoušet, provázejí
okruh muzeem a heslem
„vyzkoušej si mě!“ zvou
k vyzkoušení,
stavění,
hraní, objevování a nápaditému tvoření. Muzeum
hraček má otevřeno den-

Kromě prohlídky
14 historických
staveb a dílen
starých saských
Krušných
hor
je jako zvláštní
zážitek ve skanzenu
Seiffen
nabízena zejména prezentace
tradičního soustružení obručí.
Na originálním
soustruhu poháněném vodním kolem z roku 1760 můžeme tuto jedinečnou řemeslnou dovednost při výrobě hraček zažít každý
den. Ve dnech historického řemesla je městečko s muzeem obzvlášť přitažlivé. Skanzen je otevřen denně od
10.00 do 17.00 hodin, od listopadu do března v závislosti
na počasí od 10 do 16 hodin.

Tradice, kultura a řemeslo

Na návštěvě v Seiffenu

Seiffen a jeho vývoj
jsou neoddělitelně
spjaty s hornictvím.
Je mu vděčí obec za
svůj název. Který byl
odvozen od techniky
„rýžování“ cínu.
I
když poslední důlní
provoz musel být
uzavřen v roce 1849, objevujeme ještě dnes četné stopy
tradiční hornické minulosti.

Zvláštní vesnická atmosféra,
přes 40 obchodů s krušnohorskými uměleckými předměty
ze dřeva, nadstandardní restaurace a kavárny, ale i atraktivní ubytování se servisem pro
náročné, to vše stojí za výlet do
Seiffenu v každou roční dobu.
Obchody jsou otevřeny 365
dní v roce a zvou k procházkám a nákupům. Statisíce
návštěvníků potvrzují každým rokem, že v Seiffenu sezóna nikdy nekončí!

Pozdně barokní horský kostel, charakteristický symbol
Seiffenu, postavil Christian
Gotthelf Reuther, a vysvěcen byl v roce 1776.
Náš kostel Vás zve každý den k prohlídce a tiché
zbožnosti. Zejména v době
vánoc doporučujeme, abyste se zaposlouchali v našem
svátečně vyzdobeném horském kostele do varhan a
nejrůznějších koncertů.
Krušnohorské domy se špičatými štíty vytvářejí impozantní rámec pro uměleckořemeslnou výrobu známých a
žádaných seiffenských uměleckých předmětů ze dřeva.
Ve třech prohlídkových dílnách a 100 řemeslných dílnách
a manufakturách se m. j. vyrábějí kouřící vánoční figurky, louskáčky ořechů nebo pyramidy. Kromě toho se zde
vdechuje život i mnoho jiným seiffenským symbolickým
figurkám. Srdečně Vás zveme k nahlédnutí do dílen přes
ramena výrobců.

Nabídky pro kutily, kurzy
soustružení a řezbářství,
koncerty, přednášky s fotografiemi, přátelská odpolední posezení, prohlídka modelové železnice, speciální
výstavy a mnoho dalšího
čeká na Vaši návštěvu.
Vyžádejte si seznam hostitelů na telefonu: 0373628438 nebo navštivte www.
seiffen.de
Těšíme se, že Vás u nás
budeme moci přivítat jako
hosty.

