MULTIMEDIALE STADSRONDLEIDING
Informatie
Tourist-Information Weimar
Markt 10
Openingsuren:
April - Oktober
Mo - Sa: 9.30 - 18.00 uur
Zo en feestdagen: 9:30 - 14.00
uur
Met een iGuide kunnen toeristen in het Duits, Engels, Frans en Nederlands
een individuele rondleiding door Weimar volgen. 30 bezienswaardigheden
worden in woord en beeld beschreven. Goethe en Schiller vertellen op een
onderhoudende manier over Weimar en citeren uit hun werken. De
minicomputers kunnen in de VVV van Weimar worden uitgeleend. De iGuides
zijn met name geschikt voor gasten die beperkt mobiel zijn.
Nieuw: ‘Weimar tijdens het nationaal socialisme’ is er nu ook als complete
multimediale rondleiding. De rondleiding bevat uitleg over plaatsen waar
nazi’s in Weimar verbleven, met originele toespraken van Adolf Hitler en
anderen. De multimediale rondleiding toont ook talrijke foto’s. De rondleiding
wordt momenteel uitsluitend in het Duits aangeboden.

Weimar met uw smartphone ontdekken

November - Maart
Mo bis Fr: 9.30 - 17.00 uur
Za, Zo en feestdagen: 9.30 14.00 uur

MEER INFORMATIE
Spraaken:
Nederlands, Deutsch, English,
Francais
Huurprijs:
Weimar Tour en "Weimar in
nationaalsocialisme" (in het
Duits) telkens
tot 4 uur 7,50 €
1 tag 10,00 €
Huurprijs in de avond (vanaf
16:00 tot de volgende dag
10:00) 10,00 €
Houders van de Thüringen
Card (4h) vrij - exclusief
accessoires

De multimediale stadsrondleiding is per direct ook als app beschikbaar in de
Apple iTunes Store. De app biedt een groot voordeel: u hoeft niet meer op
een bepaalde locatie een audioguide uit te lenen. Voor €1.29 kunt u de app op
elk gewenst moment rechtstreeks op uw mobiel laden.
Dankzij de multi-touch-screen-technologie kan de app intuïtief bediend
worden. Daarnaast kunt u zich via een plattegrond oriënteren en de titels via
een menu selecteren.

App downloaden:
Google Play Store:

iTour Weimar
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itunes:

iTour Weimar

itunes:

Buchenwald Memorial, English

itunes:

Gedenkstätte Buchenwald, Deutsch
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