weimar
weimarer land

Ontdekken
nederlandse

Cultuur & Natuur
Ontspanning
Genot

Welkom
Op ruim 4,5 uur rijden vanuit
Nederland vind u één van de
interessantste en historisch
belangrijkste gebieden van
Duitsland. Bezoek Thüringen
per trein, auto, of bus, met
als bruisend centrum de stad
Weimar gelegen midden in de
regio het : “Weimarer Land “.
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UNESCO werelderfgoed
Kasteel Ettersburg
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Uien Markt in Weimar
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De Ilm bij Tannroda
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UNESCO werelderfgoed
Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Titel
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UNESCO werelderfgoed
Kasteel Belvedere

Weimar bevindt zich in het
midden van Duitsland, en
is een stad met enorm veel
cultuur. Hier gaan de klassieke en moderne geschiedenis
hand in hand. In de stad en
omgeving bevinden zich vele
plaatsen en gebouwen die
door de UNSCO tot werelderfgoed zijn benoemd.
Een gedeelte van zijn bekendheid heeft Weimar aan de
Nederlandse prinses Sophie
van Oranje Nassau te danken. Zij liet een rijk cultureel
erfgoed na zowel in Weimar
als omstreken.
In een prachtige omgeving
bevinden zich meerdere parken in en net buiten de stad.
Bezoekers kunnen genieten
van een ruim hoogwaardig
aanbod op cultureel,historisch, culinair en recreatief
gebied.
Het Weimarer Land is bij is bij
uitstek geschikt om per fiets
of te voet te ontdekken. Het
biedt de unieke combinatie
van cultuur en natuur.
Stad of platteland, hoogwaardige culturele evenementen
of ongerept idyllisch natuurschoon, camping of luxueus
hotel, “Thüringer Bratwurst “
of eersteklas gastronomie,
er is voor ieder wat wils.
Ontdek zelf de stad Weimar
en omstreken, het “ Weimarer
Land “!

Een reis door de tijd
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Een reis door de tijd
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UNESCO werelderfgoed Stdaskerk
St. Peter & Paul
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Goethes verjaardag
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UNESCO werelderfgoed
Herzogin Anna Amalia Bibliothek
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Deutsches Nationaltheater Weimar

(Römisches Haus)

www.weimar.de

Weimar is een gemoedelijke stad met een culturele
sfeer. In de binnenstad zijn
vele historische gebouwen
en UNESCO werelderfgoed
te bewonderen. Een stadswandeling is dan ook aan te
bevelen en zeer te moeite
waard. De omliggende uitgestrekte parken lenen zich het
beste om per fiets te worden
ontdekt. Weimar heeft meer
dan 20 musea, wat de keuze
moeilijk maakt. Trekpleisters
zijn onder ander de enorme
schilderijen collectie in het
paleis, het woonhuis van
Goethe en het Goethe- en
Schiller- archief. Dit archief
werd overigens gesticht door
Sophie van Oranje-Nassau.
Ook het Bauhaus is opgericht
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in Weimar en heeft een grote
invloed gehad op Nederlandse kunstenaars, zoals Theo
van Doesburg, oprichter van
de kunstbeweging “De Stijl”.

tivals trekken vele bezoekers
naar de stad aan de Ilm. In de
zomer wordt Weimar omgetoverd tot één groot open lucht
podium.

Een echte aanrader voor een
cultureel avondje uit is een
bezoek aan een van de vele
concerten gegeven door musici van het conservatorium
FRANZ LISZT. Of een concert
bijwonen van de staatskapel
Weimar, een kapel met een
zeer rijke traditie. Talloze fes-

Een echte publiekstrekker
is het grootste en oudste
volksfeest van Thüringen, De
“Zwiebelmarkt”, (uienmarkt).
Elk jaar weer gedurende het
tweede weekend van oktober
komen hier vele honderd
duizenden mensen op af.

Op ontdekkingstocht
....
Het culturele aanbod stopt
niet bij de stadsgrenzen. Even
buiten Weimar op slot Ettersburg, ook UNESCO werelderfgoed, vinden gedurende
het hele jaar door, eersteklas
concerten en voorstellingen plaats. Het “Kunsthaus
Apolda Avantgarde” toont
wisselende tentoonstellingen.
Pioniers en vertegenwoordigers, van klassiek-modern tot
hedendaagse kunst, worden
daar getoond.

Eén keer per jaar, gedurende
de mode-nacht van Apolda,
laten jonge designers uit de
omgeving zien wat ze in huis
hebben. Belangstellenden
kunnen dan hun favoriete kledingstuk direct aanschaffen.

Bijzonder zijn ook de zogenaamde “Maneschijn-concerten” in kuuroord Bad Sulza.
Onder water kunnen de
gasten muziek genieten van
een van de beroemde inwoners van Thüringen : Johann
Sebastian Bach. Wist U dat hij
bijna 10 jaar in Weimar heeft
geleefd ? Tijdens de Thüringen Bach weken wordt een
van de grootste musici ooit
geëerd met vele concerten
op historische Bach-locaties.

De vele burchten rondom
Kranichfeld en Liebstedt
vormen het decor voor
middeleeuwse feesten en
manifestaties.
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Oberschloss in Kranichfeld
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Uitzicht vanaf de bovenste kasteel
in Kranichfeld
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natuur genieten
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Fashion Nacht in Apolda
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www.weimarer-land.de
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Fietsen
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I L M TA L

www.ilmtal-radweg.de
www.thueringerstaedtekette.de
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Fietsen in Weimar

2 Historische waterkering in Buchfahrt
3

natuur genieten
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UNESCO werelderfgoed
Goethes tuinhuis
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UNESCO werelderfgoed Park
an der Ilm
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Fietsen

Ilmtal-ietsroute

Liefhebbers van fietsen kunnen
zelfs het spoor van Bach volgen
op hun stalen ros. Een uitstekend opgebouwd fietsnetwerk
en bekroonde fietsroutes verbinden de mooiste plaatsen in
Thüringen met elkaar. Langs de
rivieren of steden, overal komt
u historisch belangrijke persoonlijkheden of plaatsen tegen.
Arrangementen voor dagjes
uit op de fiets of fietstochten
inclusief bagage transfer kunt
U boeken. Neem hiervoor vrijblijvendcontact met ons op.

De Ilmtal-fietsroute is de
enige fietsweg in Thüringen
met vier sterren. Het is dan
ook een populaire route. Dit
123 km lange traject verbind
de Rennsteig in het Thüringen
Wald met de prachtige gebieden langs de Saale en Unstrut,
waar veel wijn wordt verbouwd. Start van de route kan
bij de oorsprong van de Ilm
in Ilmenau. Fiets ontspannen
bergaf tot Weimar, de werkplek van Goethe en Schiller.
Vanaf daar voert de fiets-

weg verder door parken die
onderdeel zijn van UNESCO
werelderfgoed, langs de Ilm
door Tiefurt tot slot Kromsdorf. Na een korte stop bij
“Wielandgut Ossmannstedt of
bij het drijvende hutten dorp
in Eberstedt gaat het traject
verder door het Weimarer
Land naar de wijnbouw
gebieden van Bad Sulza.
De Ilmtal fietsroute eindigt
hier aan de monding van de
rivier de Saale.

Wandelen . Golf
Ontspanning en Golf
Na alle inspanningen kunt u
terecht in twee van de mooist
thermen van Thüringen. Het
sauna- en thermen landschap
van zowel Avenida-Therme in
Hohenfelden als de Toskana-Therme in Bad Sulza staan
garant voor heerlijke ontspannende momenten. Ze bieden
beide een ruime keuze aan
wellness-faciliteiten.

spa, één van de mooiste golf
terreinen van Duitsland. Twee
18-holes-golfbanen zullen de
harten van golfliefhebbers
zeker sneller doen slaan.
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klimbos in Hohenfelden
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Golf Resort Weimarer Land in
Blankenhain

Spa & Golf Resort Weimarer
Land gelegen tussen Blankenhain en Weimar is uniek
te noemen, en niet alleen
voor Thüringen. Het resort is
ontstaan vanuit een voormalig
landgoed,waarvan de oorsprong terug gaat tot de dertiende
eeuw. Het biedt naast een vier
sterren hotel en een prachtige
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Wandelen
Voor wandelaars is er een
ruime keuze aan wandelroutes.
Ook Goethe wandelde graag.
Hij liep altijd van zijn tuinhuis
in Weimar naar slot Kochberg,
een afstand van maar liefst
28 kilometer. Men kan zijn
voorbeeld volgen en door
de prachtige natuur rondom
Weimar wandelen. Langs de
route bevinden zich idyllische
dorpjes en zijn er vele plekjes
waar men even uit kan rusten.
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Toskana Therme in Bad Sulza
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Kasteel Kromsdorf
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Aventuur regio Hohenfelden

De Drei-Türme-Weg, een
wandelweg tussen Bad Berka
en Blankenhain is rijk aan
prachtige uitkijkpunten.Voor
Nordic walking liefhebbers is
de goed aangegeven route in
de omgeving van Bad Berka
een aanrader.
Van rust en ontspanning kunt
u genieten in de thermen in
Bad Berka.

Culinair genieten
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Culinair genieten
De inwoners van Thüringen
houden van lekker eten! Het culinaire aanbod is dan ook zeer
gevarieerd. Van internationale
tot regionale gerechten, van
sterren restaurants tot stamkroegen, voor ieder wat wils.
Wereldberoemd is de originele
Thüringse Bratwurst, het liefst
rechtstreeks gegeten van de
houtskool barbecue. De keuze
is enorm. Alleen al op de markt
in Weimar staan drie kramen,
waar de bezoekers een heerlijke
Bratwurst kunnen kopen.

Liefhebbers van goede wijn
komen hier ook uitstekend
aan hun trekken. De wijngaarden van Thüringen
strekken zich uit van Weimar
tot ver achter Bad Sulza. Ze
maken deel uit van het meest
noordelijk gelegen wijnbouw
gebied van Europa. De droge,
maar fruitig witte en rode
wijnsoorten zijn hier op elke
menukaart te vinden. Men kan
ze uiteraard ook proeven in de
wijngaarden zelf of tijdens een
van de vele wijnfeesten.

Een speciaal regionaal gerecht
wat alleen in de herfst verkrijgbaar is, zijn de zogenaamde
“Zwiebelkuchen”, een hartige taart gemaakt van uien.
Lauwwarm en direct van de
bakplaat geserveerd smaakt
deze lekkernij het best. Een
vers getapt biertje erbij maakt
deze snack compleet.
In Apolda wordt al heel lang
bier gebrouwen, strikt volgens
het “Reinheidsgebod” uit 1516.
Daarbij stamt waarschijnlijk
het oudste voorschrift voor

bierbrouwers uit Weimar, uit
het jaar 1348, zoals de oude
stadskronieken aantonen.
Kom naar Thüringen en
ontdek alles wat we te bieden
hebben op cultureel, culinair
of recreatief gebied.
Tot ziens in Thüringen!
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Wijnmakerij in Bad Sulza
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Thüringer Bratwurst
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Thüringse knoedels
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Familienhotel in Weimar
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Bijenteelt in Tonndorf

Contact

Overzichtskaart
Weinstraße
Saale-Unstrut

Afstand naar Weimar

toeristische informatie
Weimar en Weimarer Land

van
Amsterdam 600 km

Markt 10
99423 Weimar
Tel. +49 (0) 3643 / 745-0
Fax: +49 (0) 3643 / 745 420
Openingstijden
April tot oktober
Mandag tot zaterdag
9.30 – 19 uur
Zondag en vakantie
9.30 – 15 uur
November tot maart
Mandag tot frijdag
9.30 – 18 uur
Zaterdag, zondag
en vakantie
9.30 – 14 uur

tourist-info@weimar.de
www.weimar.de

info@weimarer-land.de
www.weimarer-land.de
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Schloss Tiefurt
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Schloss Belvedere

weimar
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Bauhaus-Museum Weimar
congress centrum neue
weimarhalle
3 Deutsches Nationaltheater
Weimar
4 DNT, Spielstätte E-Werk
5 Fürstenhaus (Hochschule
für Musik FRANZ LISZT
Weimar)
6 Gedenkstätte
Buchenwald
7 Goethes Gartenhaus
8 Goethe-Nationalmuseum,
Goethes Wohnhaus und
Ausstellung
9 Goethe- und SchillerDenkmal
10 Haus „Am Horn“
11 Henry-van-de-Velde-Bau
(Bauhaus-Universität
Weimar)

12 Herzogin Anna Amalia
Bibliothek
13 Historischer Friedhof,
Fürstengruft, Russischorthodoxe Kirche
14 Liszt-Haus
15 Neues Museum Weimar
16 Schillers Wohnhaus,
Schiller-Museum
17 Stadtkirche St. Peter und
Paul (Herderkirche)
18 Stadtmuseum Weimar
19 Stadtschloss,
Schlossmuseum Weimar
20 Weimar Haus
21 Wittumspalais
22 zukünftiges BauhausMuseum (ab 2019)
23 Tourist Information Weimar
Markt 10, 99423 Weimar

