bem-vindo a weimar

Bem-vindo a Weimar,
Ao conhecer Weimar vai apaixonar-se. Muitos não conseguirão resistir a esta mistura entre mito e realidade. Mais
de três milhões de visitantes desfrutam todos os anos do
encanto desta cidade do estado alemão de Turíngia, cujo
nome é conhecido no mundo inteiro e que, mesmo assim,
continua a manter as suas características mais autênticas.

Igreja de Herderkirche

Escritório de Walter Gropius

cios, nem andar a correr ou aos encontrões pelas ruelas da
zona antiga. O visitante pode escolher entre todos os monumentos que fazem parte do Património Cultural da Humanidade, os museus, as exposições, as casas de personagens
famosos da história alemã que viveram em Weimar e as vae restauradas com carinho, poderá encontrar restaurantes,

Palácio de Belvedere

cafés e pequenas lojas. Nas ruelas da zona antiga sentese uma brisa carregada de história, mas ao mesmo tempo
jovem e cosmopolita. Estudantes, músicos de rua e artistas
fazem parte de uma cidade encantadora e repleta de cor.
Venha e descubra Weimar – uma cidade multifacetada.
Salão de festas do Palácio Residencial

Neues Museum de Weimar
Casa de Schiller

Museus
Casa de Goethe, Frauenplan 1
Aqui o poeta passou 50 anos da sua vida.

Casa de schiller, Schillerstraße 12
A última casa do poeta e da sua família.
Biblioteca Duquesa Anna Amalia

Património Cultural
da Humanidade
Pela uneSCo

Não é preciso esperar nas filas para visitar museus ou palá-

riadas actividades culturais. Nas casas, situadas no centro

Casa de Goethe
Museu Bauhaus de Weimar
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Monumento a Goethe e Schiller

Weimar é uma cidade que faz
parte do Património Cultural da
Humanidade: no total, 16 casas e
conjuntos de Weimar possuem o
reconhecido título da UNESCO.
A “Bauhaus e as suas obras em
Weimar e Dessau” estão representadas pela Haus am Horn e
pela actual Universidade Bauhaus.
A “Weimar clássica” inclui, entre
outras, as casas de Goethe e de
Schiller, a Biblioteca da Duquesa
Anna Amalia, parques, palácios e
a igreja da cidade.

Biblioteca Duquesa Anna Amalia, Platz der Demokratie
Com o seu famoso salão de estilo rococó.

Museu Bauhaus de Weimar, Theaterplatz
Exposição da primeira Bauhaus de Weimar.

Neues Museum de Weimar, Weimarplatz 5
Arte contemporânea e outras exposições.

Wittumspalais, Theaterplatz
Residência barroca da duquesa viúva Anna Amalia

Goethes Gartenhaus, Park an der Ilm
A primeira casa e centro de trabalho de Goethe.

Museu Liszt, Marienstraße 17
Nesta antiga casa do jardineiro vivia Franz Liszt no Verão.

Arquivo de Nietzsche, Humboldtstraße 36

Casa “Am Horn” / Universidade Bauhaus de Weimar / Museu Bauhaus de Weimar

A última casa de Nietzsche.

BauHauS

Casa “Hohe Pappeln”, Belvederer Allee 58

A Staatliche Bauhaus - a escola de design mais moderna da

A casa de Henry van de Velde.

sua época e berço da arquitectura moderna – foi fundada

Casa “Am Horn”, Am Horn 61

em 1919 por Walter Gropius em Weimar, que trouxe até esta

O exemplo de Bauhaus de Georg Muche.

região as tendências artísticas europeias mais vanguardis-

Casa “Weimar Haus”, Schillerstraße 15

tas. Pode visitar o Bauhaus-Museum, a casa Haus am Horn,

Museu multimédia.

criada por Georg Muche e a Universidade Bauhaus, na qual

mais museus:
museu do palácio, Museu Ginkgo, museu da cidade

são visíveis muitos traços da escola Bauhaus. Recomendamos ainda: o passeio Bauhaus na companhia dos estudantes da Universidade Bauhaus.

Palácio Residencial

Casa Romana / Park an der Ilm

PaláCioS
No palácio da cidade pode ver-se uma grande colecção de
quadros, luxuosos aposentos e um sumptuoso salão de festas. O palácio barroco Belvedere era um elegante palácio de
recreio do duque e actualmente alberga uma exposição de
porcelana. Também são merecedoras de uma visita ambas
as residências de Verão, assim como os palácios de Ettersburg e Tiefurt nos arredores de Weimar.

ParqueS e jardinS

Cultura e feStaS de Weimar

manter-Se aCtivo

Desde o género ligeiro até ao teatro, Weimar oferece entre-

Descubra Weimar e o seu atractivo para quem gosta da

tenimento para todos os gostos. O Teatro Nacional Alemão

bicicleta: o percurso preferido é a ciclovia Ilmtal que nos

À frente do palácio encontra-se o Park an der Ilm, um par-

de Weimar encontra-se num dos edifícios mais importantes e

leva aos parques e palácios mais próximos. Percorrendo a

que com mais de 200 anos que actualmente está repleto de

internacionalmente reconhecidos da Alemanha. Este edifício

flores e é uma imagem de marca da cidade. Nos arredores

alberga a orquestra estatal de Weimar, que não fica nada

de Weimar encontram-se as residências de Verão do duque:

atrás das melhores orquestras internacionais.

o parque Tiefurt, os jardins do palácio Belvedere com uma

Teatro Nacional Alemão de Weimar / Campo de concentração de Buchenwald

a demoCraCia e o naCional-SoCialiSmo

ciclovia Thüringer Städtekette chega-se às cidades vizinhas
de Eisenach, Gotha, Erfurt, Apolda e Jena, assim como a
inúmeros monumentos da zona. A maioria dos hotéis têm
um serviço de aluguer de bicicletas.

estufa de laranjeiras e os jardins do palácio de Ettersburg.

Um grande número de festivais distribuídos ao longo do ano

Em Weimar foi aprovada a primeira Constituição democrática

No centro da zona antiga existem pequenos jardins históri-

vai assinalando os pontos altos do calendário de Weimar: um

da República de Weimar. Uma exposição no museu da cidade

Também se podem percorrer as proximidades de Weimar

cos que convidam ao descanso.

concerto de música clássica, actuações de companhias inter-

e uma placa comemorativa de Walter Gropius no Teatro Na-

a pé: os palácios e as zonas de piqueniques à volta são um

nacionais, concertos de Klezmer, peças de teatro em pequenos

cional Alemão de Weimar fazem referência a esta época.

destino ideal.

O ponto alto da democracia terminou com o nacional-socialis-

Para aqueles que procuram relaxar, a zona de Weimar

mo. Uma prova deste enorme poder é a placa comemorativa

oferece uma ampla variedade de termas, centros Wellness
e saunas onde se podem deixar mimar.

igrejaS
O reformador Martinho Lutero costumava predicar na igreja

palcos ou actuações Open-Air-Theater. O calendário cultural
de Weimar está sempre completo.

de St. Peter & Paul, famosa pelo seu altar de três pinturas
e o tríptico de Lutero. A igreja pertence ao património da

E como não poderia deixar de ser, as festas tradicionais: a

do campo de concentração Buchenwald, em Ettersberg. Lá

humanidade da UNESCO, tal como o jardim e a casa do pá-

Zwiebelmarkt celebra-se há mais de 350 anos, sempre no

continua viva a memória de um capítulo horrível da história

roco. O pintor americano Lyonel Feininger imortalizou nos

segundo fim-de-semana de Outubro. É a festa popular mais

alemã. No campo de concentração faleceram 56 000 pessoas

seus quadros a igreja rural de Gelmeroda.

importante de Turíngia. Em Weimar celebram-se ainda feiras

vindas de muitos países europeus: judeus, cristãos, comunis-

de vinho, mesmo à frente da casa de Goethe e a Feira de Natal

tas, sinti e roma, homossexuais... Todos os anos é visitado

no Advento e tudo sempre na agradável companhia dos seus

por cerca de 400 000 pessoas do mundo inteiro, que vêm

visitantes.

recordar as vítimas do Holocausto.
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hotline: + 49 [0] 36 43 / 745 – 0
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impressões
Campo de concentração de Buchenwald

Sömmerda (B7 / B85)
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HotéiS
A oferta de alojamento em Weimar é muito ampla: desde um
hotel repleto de tradição com mais de 300 anos de antiguidade, passando pelo mais elegante hotel de quatro estrelas,
até um quarto mais acessível no centro da cidade – Weimar
dispõe de alojamento para todos os gostos. A oferta é completada por uma grande variedade de pequenas residenciais
e apartamentos de férias.
4

eSPeCialidadeS CulináriaS

31

Não pode ir embora de Weimar sem provar uma salsicha
Outro prato que não pode perder é o bolo de cebola de Weimar, especialmente no Outono, que é quando se celebra a

16

Zwiebelmarkt, a “Feira das cebolas”. Se gosta de doces, os

27

14

23

bolos Blechkuchen de Turíngia são a melhor opção. Todas
as variedades encontram-se disponíveis em pequenas por-

Palácio de Tiefur t

Bratwurst, o equivalente tradicional à comida rápida actual.

ContaCto

ções individuais, para que possa prová-las todas.

paladar, que todos os anos vão sendo descobertos pelos

2
3
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críticos gastronómicos. O melhor cozinheiro da região de

6

Turíngia encontra-se em Weimar – trata-se de um cozinheiro

24
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Jena (B7)

Em Weimar poderá encontrar verdadeiros prazeres para o

Erfurt (B7)

gaStronomia
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italiano. A cozinha internacional, a tradicional e a moderna

Postfach 3727
99407 Weimar

informação turíStiCa no loCal

15
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fundem-se nos restaurantes de Weimar. Em muitos aloja-

weimar gmbH
Sociedade para o fomento do desenvolvimento
económico, Palácio de Congressos e Posto de turismo

informação turística de Weimar
Markt 10

mentos pode desfrutar de menus elaborados com receitas
1

antigas, que remontam mesmo à época de Goethe. E como

29

não só de pão vive o homem, também poderá encontrar
muitos cafés e esplanadas onde poderá provar a cerveja e

7

o vinho da região.

telefone +49 (0) 36 43 / 745-0
fax +49 (0) 36 43 / 745-420
tourist-info@weimar.de

9

vida noCturna

99423 Weimar

informação turística no «Welcome-Center»

10

Bares, tabernas ou clubes de estudantes esperam por si na

Friedensstraße 1
26

zona antiga da cidade. Os locais com música ao vivo abrem

20

principalmente aos fins-de-semana e as discotecas para os

informação turística de Weimar
de abril a outubro

jovens encontram-se um pouco mais afastadas do centro
urbano.

12
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ÀS ComPraS

de segunda a sábado das 9.30 às 19.00 horas
domingos e feriados das 9.30 às 15.00 horas

30

A encantadora zona pedonal de Weimar está repleta de gran-

13

des e pequenas boutiques, de designers da zona e de marcas

A 4; Rudolstadt (B85)

conhecidas dentro do mundo da moda. A bijutaria artesanal,

HorárioS de funCionamento

8

de novembro a março
de segunda a sexta das 9.30 às 18.00 horas

Belvedere

sábados, domingos e feriados das 9.30 às 14.00 horas

a faiança moderna ou os típicos produtos de ginkgo são uma
recordação ideal de Weimar.
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Locais de interesse

1 Museu Nacional de Goethe,
Casa e Exposição de Goethe
2 Palácio Residencial, Museu do Palácio de Weimar
3 Museu Bauhaus de Weimar
4 Neues Museum de Weimar
5 Casa de Schiller, Museu de Schiller
6 Palácio de Wittum
7 Casa de Goethe
8 Casa Romana
9 Gruta de parque
10 Casa de Liszt
11 Arquivo de Nietzsche

12 Cemitério Histórico, Panteão do Príncipe,
Igreja Ortodoxa Russa
13 Palácio de Belvedere
14 Palácio de Tiefurt
15 Biblioteca Duquesa Anna Amalia
16 Museu Bauhaus de Weimar
17 Campo de concentração de Buchenwald
18 Igreja de St Peter e Paul (Igreja Herderkirche)
19 Casa “Weimar”
20 Casa “Am Horn”
21 Museu Ginkgo
22 Teatro Nacional Alemão de Weimar

23 Novo Palácio de Congressos de Weimar
24 Câmara municipal
25 Fürstenhaus (Centro de Estudos Superiores
de Música “Franz Liszt” de Weimar)
26 Universidade Bauhaus de Weimar
27 Cemitério de Jakob, Igreja de Jakob
28 Estação de Weimar
29 Novas Edificações no Horn
30 Casa “Hohe Pappeln”
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Welcome Center – Átrio de Weimar
Informação Turística de Weimar, Markt 10

100 m
500 m

w w w.we i m a r. d e

hotline: + 49 [0] 36 43 / 745 – 0

informação turística no «Welcome-Center»
de segunda a sábado das 10.00 às 18.00 horas

www.weimar.de

