
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Bestemming: 

Oberhof in het Thüringer Wald 

 

Oberhof, centrum van topsport in voormalig DDR 
Het Thüringer Wald was hét wintersportgebied voor Oost-Duitsland en met de val van de Muur 

werd dit gebied ook voor Westerse toeristen bereikbaar.  

Het is een bosrijk gebied en de bergen reiken er tot bijna 1.000 meter. Door de gunstige ligging en 

de hoogte van de bergen is het gebied zeer sneeuwzeker. Daarom organiseren we al sinds 1999 

winterweekenden naar deze locatie en we vonden altijd sneeuw.  

 

Het centrum van de wintersport is Oberhof. In de tijd van de DDR zijn hier heel veel wintersport-

voorzieningen gebouwd, zoals een bob- en rodelbaan, biatlonstadion en skispringschansen. Het is 

dan ook niet gek dat Oberhof veel Olympische medaillewinnaars heeft voortgebracht. De sportac-

commodaties zijn inmiddels gemoderniseerd en met de bouw van de eerste Midden-Europese 

langlaufhal blijft Oberhof een belangrijk centrum van de langlauf- en biatlonsport. 

 
Het hele jaar sneeuwzeker langlaufen 
De sneeuwhal in Oberhof heeft 2km aan loipes. De “Westschleife” is 1.290 meter lang en een echt 

rondje. De “NordOstschleife” en de “Schnellkraftsrunde” zijn heen en terug stukken in een uitloper 

van de hal. In totaal dus 2km aan loipe. 

 

De hal is 8 meter breed en er is één klassiek spoor getrokken aan beide kanten met in het midden 

een skatingloipe. Op het middenterrein zijn nog 2 klassieke oefensporen. De hal kent verschillende 

stijgingen met een maximum van 12%.   

 

De temperatuur van de sneeuwhal is ca -4 graden en de sneeuwtemperatuur varieert tussen de -5 

en -7 graden. Door de relatief hoge luchtvochtigheid (70-90%) en het ontbreken van de zon is voelt 

dit aan als een koude winterdag. De sneeuw in de hal is bij de klimmen erg los hierdoor zak je met 

skaten erg weg en dat maakt het klimmen pittig. 

 
 
Dit culinaire hoogstandje wil je niet missen 
Ook de toeristische voorzieningen zijn aan de Westerse maatstaven aangepast maar de Oost-

Duitse sfeer is niet aangetast. Oberhof is een gezellig wintersportplaatsje met een gezellig cen-

trum. Hier vind je verschillende konditorei-en voor heerlijke ‘kaffee mit Kuchen’.  

http://www.oberhof-skisporthalle.de/


 
 
 

 

 
 
 
 

2 
 

Oberhof in het Thüringer Wald  

Ga naar de website en boek deze reis 
 
Vragen? Bel ons op 0343 562800 of stuur een e-mail. 

Je kunt prima eten in één van de restaurantjes, van  schnitzel tot pizza,  tot aan de typische 

streekgerechten als Thüringer Klosse mit rindbraten und rotkohl. 

 

Maar de beste culinaire tip is toch wel de Thüringer Bratwurst, die het lekkerst smaakt bij één van 

de kleine stalletjes. 

 
Comfortabel Hotel in het centrum van Oberhof 

We verblijven in hotel Zum Gründle, vlakbij het centrum van Oberhof. Het is een eenvoudig, maar 

netjes verzorgd hotel.  

Het hotel beschikt over een sauna (€7,50) en voor wie van welness houdt kan terecht in de Renn-

steig Thermen op 200 meter van het hotel.  

Er zijn verschillende ruimtes om de avonden gezellig door te brengen. Het gezelligste is toch wel 

de bar, een typisch Duitse stube.  

Speciaal voor ons wordt een waxruimte ingericht en is er voldoende plek om alle ski’s te stallen.  

Het hotel ligt op een gunstige plek op slechts 5 minuten wandelen van het centrum (met konditorei-

en en pinautomaat) en op 5 minuten wandelen van een supermarkt.  

 

Half pension bestaat uit een uitgebreid ontbijtbuffet en 3 gangen diner met een saladebuffet. Er 

wordt rekening gehouden met vegetariërs. Alle kamers zijn voorzien van een eigen douche en 

toilet.  

 

Zo bereik je Oberhof per auto en met de trein 
Oberhof is met de auto eenvoudig te bereiken. Vanaf Utrecht is het zo’n 550km rijden naar het 

hotel (circa 5 u. 30 min. rijden).  

Oberhof is ook met de trein bereikbaar. De reis duurt dan vanaf Utrecht ca. 7 u 30.  

Alle informatie vindt je op www.bahn.de . Als je als bestemming invult: Oberhof, Platz des Frie-

dens/Busbhf. kom je in het centrum van Oberhof uit, op ca. 300 meter afstand van het hotel. Ober-

hof (Thür.) heeft een station, maar dat ligt een paar kilometer van Oberhof verwijderd. Het laatste 

stuk (18 minuten) moet dan met de bus.  

 

 

 

 

https://www.vasasport.nl/winterreizen
https://www.vasasport.nl/winterreizen
mailto:reizen@vasasport.nl
http://www.zumgruendle.de/
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+%22Zum+Gr%C3%BCndle%22/@50.7086073,10.726744,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47a38561d4cf1437:0xba2ab116db7908e9
http://www.bahn.de/

