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Turistické informace
Fimfe být gelodn, zub být rozpadal - nalít vodu na supp, horké
všichni! * * Naloženo pět, deset přišlo, nalijte vodu na polévku,
všichni jsou vítáni! Také narážka na drsné životní podmínky v
horách ve starověku.
Naše pohostinnost je stejně příslovečná jako naše blízkost k
domovu. Přijďte a užijte si horkou desku chutné polévky přímo u
našich turistických informací. Najdete je přímo v našem
jedinečném polévkovém muzeu. Zde vám budou poskytnuty
nejen kulinářské, ale také všestranné informace o naší komunitě a
regionu.
Více informací o našich památkách a událostech, jako je
Arschladerwettruschln, najdete samozřejmě zde. A pokud se cítíte
úplně v pohodě, jste vítáni postavit dům s námi.>>>
Häuschen bauen.

(Kopie 2)

Touristinformation
Karlsbader Straße
164
09465 SehmatalNeudorf
Telephone:

037342/16045
Fax:

037342/16048
Email:

info@suppenm
useum-neudorf
.de
Link 

(Kopie 5)

Otevírací doba
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(paralelně s muzeem)
Pondělí: 10:30 - 3:30
Úterý: 10:30 - 15:30
Středa: 10:30 - 15:30
Čtvrtek: 10:30 - 15:30
Pátek: 10:30 - 3:30
Sobota: 10:30 - 15:30
Neděle a svátky: 11:00 - 15:00

Rozsah služeb
 Poradenství a zajištění exkurzí
Informace o volnočasových aktivitách
Poskytování turistických informací a mapového materiálu
Prodej suvenýrů
Prodej vstupenek na určité akce
Komplexní turistické poradenství po celou dobu pobytu

Kde mohu získat více informací?
Obdržíte informace o otevírací době
přímo v radnici v okrese Crzahl
v muzeu Räuchermann a ve stanici Cranzahl v okrese Cranzahl
ve výstavní dílně Huss a v restauraci Kaiserhof v okrese
Neudorf
v turistické informační kanceláři Annaberg-Buchholz


Příklady turné
V části Příroda a aktivity najdete ještě více turistických návrhů tisknutelných nebo na cestách jako GPS data.

Rodný jazyk Erzgebirge
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Náš dialekt je pro Uhies'sche obtížný pochopit ("Unhiesige" =
cizinci). Ale možná objevíte svou radost v jiném cizím jazyce.
Sestavili jsme proto několik informací, abyste mohli mluvit s
Erzgebirge. Například u dialektových tabulek „Dialekt a hudba“
asociace Erzgebirge nebo ve dnech dialektů Erzgebirge.
Pokud chcete slyšet, jak tady mluvíme, můžete si poslechnout
osmiletého Hanse ze Schönheide (na Youtube). MDR to všechno
zaznamenalo jako součást svých záznamů dialektů v Sasku.
Mimochodem, slovo Erzgebirge roku se vybírá každé podzim. Více
na Erzgebirgsverein.de
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