
Motor vakantie  Duitsland ,Tsjechië en stukje Polen  2019 

door Ruud - 9 juni 2019 

 

Zondag 2 juni starten we om 8.00 uur in Wanroij met koffie en gebak. Over de snelweg naar Ko-

blenz en dan verder binnendoor langs een hele hoge witte kaliberg naar Bad Bruckenau en gaan 

slapen in Zur Mule en het was meer 

als 30 graden ! 

 

Maandag 3 juni 9.00u op de motor 

met 20 graden door bossen en dorp-

jes naar een ski oord Oberwies-

senthal op 800 m hoogte is het al 

wat koeler. We overnachten in het 

Panorama hotel.  

 

Dinsdag 4 juni op tijd weg en het is 

alweer warm. We besluiten om snel 

naar Decin te rijden, dit was ook ge-

woon een leuke route. Daar lekker 

aan de Elbe wat zitten drinken en 

afkoelen met uitzicht op het mooie wit-

te Schloss. We rijden richting Liberec even tanken en schuilen voor een flinke hagelbui. Verder 

rijden door een klein slecht verhard bospad omhoog naar Semily en slapen in een groot gereno-

veerd hotel Obecnidum met een goed ontbijt (van buiten leek het gesloten!). 

 

Woensdag 5 juni via Spindleruv, een 

ski gebied, de weg ligt op 1000 m 

hoogte en verder rond om het Reuze 

gebergte (Przelecz Karkonoska 

park) en door Harrachov en langs 

een bruinkool winning bij Bogatynia 

in Polen met bovengrondse stads-

verwarming buizen, en even het ou-

de centrum van Zittau bekijken en 

daar een lekker ijsje pakken!  

En rusten in  hotel Begeda in Krasna 

Lipov Rumburka waar we een ont-

vangst, kamer, bed en ontbijt kregen 

waar we over 20 jaar over kunnen 

lachen!! Eten deden we bij de bier-

brouwerij aan het plein. 

 

Panorama hotel in Oberwiessenthal 

Spindleruv Mlyn 

Bladzijde 1 



Donderdag 6 juni verder door het Ertzgebirge langs dorpen, bossen, stuwmeren, en onderweg 

een koffiestop  met broodjes en kof-

fie, door naar een super apparte-

ment. Goed eten en een goed ontbijt 

midden in de natuur. 16.00 uur was 

vroeg maar het dreigde dat het ging 

regenen en kwamen we als gast in 

de Sachsischer Gasthof Kleines Vor-

werk in Sayda terecht. 

 

Vrijdag 7 juni een mooie route door 

de Sachsische Schweiz  en Hrensko 

een toeristen plaatsje, waar een na-

tuurbrug en een kloof is, maar dan 

moet je wel een paar uurtjes wande-

len. Dus verder rijden naar landgast-

hof Imhof in Rommerz, want daar 

was nog plaats genoeg na een annulering van 20 motorrijders.  

 

Zaterdag 8 juni  even snelweg tot Dillenburg en dan binnendoor naar Wissen en naar huis met 

een harde wind en 13-19 graden. Samen gevat 2600 leuke en gezellige en warme kilometers, 

eindeloos gereden in een mooie bosrijke omgeving. Dorpje in en dorpje uit door 3 landen en zon-

der regenpak en iedere avond een drankje en de korte broek aan! (1 euro is 25 kronen). 

 

Königstein in het Ertsgebergte 

Tsjechië - een mooi  en vriendelijk motorland 
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