Stadsrondleidingen voor uw groep met tijdstip,
ontmoetingsplaats en lengte naar keuze. Onze gidsen spreken
10 talen (ook Nederlands). De uitgebreide stadsrondleiding is
geschikt voor reisgezelschappen, verenigingen, congresgangers,
bedrijven en families.

PRIVÉ STADSRONDLEIDINGEN

meer

Boek uw privé stadstour of thematour. Tijdens de twee
uur durende rondleiding geven gediplomeerde
stadsgidsen u een informatieve indruk van Weimar,
waarbij u niet spaarzaam omgaat met anekdotes en
onderhoudende details van de stadsgeschiedenis van
Weimar.

GROTE STADSRONDLEIDING

meer

De gelicentieerde stadsgidsen geven een onthullende
indruk van Weimar tijdens de twee uur durende
rondleiding en missen geen anekdotes en
onderhoudende details uit de rijke collectie van de
Weimar stadsgeschiedenis.

WEIMAR VAN HOOGAF

meer

Verken Weimar met een van onze gelicenseerde
stadsgidsen, in eerste instantie vanuit uw gebruikelijke
perspectief. Laat u zich aan het einde van de
stadsrondleiding op 81 meter hoogte op de CitySkyliner,
een mobiele observatietoren, storten om te zien wat u
heeft gezien en alle andere hoogtepunten...

RONDLEIDING DOOR DE OUDE BINNENSTAD

meer

Ontdek het klassieke Weimar in anderhalf uur tijd: Deze
stadswandeling, beperkt tot de oude stad, brengt u naar
de hoogtepunten van de klassieke periode en naar de
plaatsen waar Goethe, Schiller, Herder en Wieland
werkten. De deelnemers krijgen een informatief overzicht
van de belangrijkste...

HET VROEGE BAUHAUS

meer
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... in de sporen van de meesters. De levensfasen van
enkele Bauhaus-hoofdrolspelers staan centraal in deze
rondleiding. Daarnaast hoort een bezoek aan het huidige
hoofdgebouw van de Bauhaus-universiteit en het
monument voor de ‘Märzgefallenen’ van Walter Gropius
bij de rondleiding.

HET BAUHAUS EN HET WEIMAR
MODERNISME

meer

Weimar aan het begin van de 20e eeuw en de oprichting
van het Bauhaus en het daarmee gepaard gaande
vertrek staan in het middelpunt van de belangstelling.
Culturele ontwikkelingen worden in de politieke en
maatschappelijke context geplaatst.

POLITIEK INSTRUMENT

meer

Het donkerste hoofdstuk van de geschiedenis van
Weimar is nauw verbonden met het concentratiekamp
Buchenwald. Maar ook in de stad zelf zijn nog sporen
terug te vinden van het nationaal socialisme, de
architectonische nalatenschappen van het zogenaamde
Derde Rijk.

DEMOCRATIE VAN WEIMAR

meer

Tijdens uw tour bezoekt u de locaties van de Nationale
Assemblee in Weimar. Onderdeel van de rondleiding is
ook een bezoek aan de tentoonstelling "Democratie uit
Weimar. Nationale Assemblee 1919" in het Stadsmuseum.

EEN WANDELING NAAR TUINEN EN PARKEN
IN WEIMAR

meer

Een groot aantal parken en tuinen met historische
betekenis dragen veel bij aan de charmante uitstraling
van Weimar. Veel van hen maken deel uit van de Federal
Garden Show in Erfurt in 2021. Een van de bekendste is
het park aan de Ilm met Goethe's tuinhuis.

GROTE VROUWELIJKE PERSOONLIJKHEDEN

meer

Anna Amalia, Sophie - prinses der Nederlanden,
Charlotte von Stein en Maria Pawlowna hebben de
geschiedenis van Weimar beïnvloed. Leer meer over deze
persoonlijkheden tijdens deze stadstour.
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THUIS BIJ ANNA AMALIA

meer

Na de stadstour "Grote vrouwelijke persoonlijkheden"
om het Wittumspalais te bezoeken. Weimar's
groothertoginnen, kunstenaars en Bauhaus-vrouwen
staan vaak in de schaduw van mannen die beroemd zijn
geworden. Daarmee hebben ze het imago van Weimar,
de bevordering van de kunst en de kunst zelf,...

SCÈNES VAN DE MUZIEK

meer

Weimar als muzikale magneet begon met de benoeming
van Franz Liszt tot hofkapelmeester - betaald door Maria
Pavlovna, Groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach,
uit haar privé-doos. De periode van de muziek omvat het
tijdperk van de hofschouwburg tot aan Staatskapelle en
omvat Johann Nepomuk Hummel.

GEDRAG MET LISZT

meer

Tijdens de stadswandeling leert u de plaatsen kennen
waar componisten en muzikanten als Richard Strauss,
Peter Cornelius, Engelbert Humperdinck en Felix
Mendelssohn-Bartholdy, die als jongeman voor de oude
Goethe speelden. Na de rondleiding door de stad
bezoeken we het Liszthuis.

MARKANTE LITERAIRE PLAATSEN

meer

In welk huis in Weimar ontstond wereldliteratuur, waar
werden beroemde werken opgevoerd en waar woonden
sommigen van de zeventig Weimarer auteurs in het
begin van de 20e eeuw? Boek deze bijzondere
stadsrondleiding en beleef het mee.

BACH - EEN BAROKGENIE

meer

Weinig mensen weten dat Johann Sebastian Bach bijna
tien jaar in Weimar heeft gewoond. Weimar is twee keer
in zijn leven. In 1703 bracht hij voor het eerst een half
jaar door in de stad waar hij woonde, nadat hij net was
teruggekeerd uit Lüneburg.

PARKEN IN EN ROND WEIMAR

meer

De paleizen en parken in en rond Weimar waren plaatsen
van ontspanning en plezier, van muziek, kunst en de
Europese dialoog over tuinontwerp en alle schone
kunsten.

3/6

WANDELEN DOOR DE ZOMERRESIDENTIES NA EEN RONDLEIDING DOOR HET PARK
NAAR HET KASTEEL

meer

De parken bepalen het uiterlijk van Weimar: direct in het
centrum van de stad het grote park aan de rivier de Ilm
als Engelse landschapstuin, die door Goethe in zijn
ontwerp aanzienlijk is beïnvloed. Niet minder
indrukwekkend zijn de kasteelparken in Tiefurt of
Belvedere. Welke u ook kiest voor een...

ANEKDOTENTOUR

meer

Tijdens de rondleiding leert u niet alleen interessante
feiten over de geschiedenis van de stad Weimar, maar
ook over de geheime wegen van de voormalige
Weimarse raadsleden, de rotsachtige trap in het park en
waarom Johann Wolfgang von Goethe ontslag nam als
directeur van het Hoftheater.

GOETHE'S WANDELING - IN 5
HANDELINGEN DOOR GOETHE'S WEIMAR

meer

In een onderhoudende 90 minuten durende wandeling
met de postbode Gottfried Böttner (in dienst van
groothertog Carl Augustus van 1804 - 1827) van de
Herderplatz naar Frauenplan en maak kennis met de vijf
huizen die Goethe in Weimar heeft gewoond.

GOETHEPARKGESCHICHTEN

meer

Ein abwechslungsreiches Spaziertheater mit Goethes
Gärtner von der pompejianischen Bank (nahe dem Haus
der Frau von Stein) zum Römischen Haus in 90 Minuten.

GROEPSRONDLEIDING DOOR HET
ENSEMBLE BASTILLE IN HET
RESIDENZSCHLOSS WEIMAR

meer

Tijdens de rondleiding door het poortgebouw krijgt u
een inzicht in de spannende bouw- en
gebruiksgeschiedenis vóór de geplande renovatie van
4/6

het ensemble.

HISTORISCHE PLAATSEN VAN DE
REFORMATIE IN WEIMAR

meer

Volgens de traditie zou de monnik en professor in de
theologie Martin Luther op de dag voor Allerheiligen in
1517 95 stellingen in het Latijn op de deur van de
burchtkerk in Wittenberg hebben gepost voor aflaten en
boetedoening om een academische discussie op gang te
brengen.

WERELDSTERREN IN WEIMAR

meer

Honderden beroemdheden verbleven in Weimar,
waaronder wereldberoemde actrices, literaire sterren en
baanbrekende wetenschappers van de 20e eeuw, die
werden aangetrokken door de reputatie van de stad van
de klassiekers. Wat heeft prinses Sophie voor Nederland,
Franz Kafka, Sigmund Freud en Marlene...

BAUHAUS-LANTAARNWANDELING

meer

Tijdens een avondwandeling in Weimar kunt u
interessante feiten over de plaatsen van het vroege
Bauhaus leren kennen. De gasten van de
lantaarnwandeling worden met licht door de straten en
het sfeervolle Ilmpark naar de voormalige huizen en
studio's van de meesters geleid.

STADSTOUR VOOR KINDEREN

meer

Een korte en spannende ontdekkingsreis zal de kinderen
aanzetten tot het stellen van vragen en het ontdekken
van een stad. Het oog, het tastgevoel en het gehoor
worden gestimuleerd.

BARRIÈREVRIJE RONDLEIDING DOOR DE
STAD

meer

Deze rondleidingen zijn voor gasten met een beperkte
mobiliteit, personen die slecht ter been zijn en
rolstoelgebruikers. Ze worden niet alleen qua verloop en
tempo individueel aangeboden, maar zijn ook
thematisch op de betreffende route gericht.
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