weimar card
Met de weimar card * gratis aan een stadsrondleiding deelnemen, talrijke
musea bezoeken en met de stadsbus reizen. Bovendien profiteert u van
korting op evenementen in het Deutsches Nationaltheater en voor het
Kunstfest Weimar.
De weimar card is verkrijgbaar in de shop.

WEIMAR IN 48 UUR

Gratis toegang tot musea
Goethes tuinhuis en Goethe-Nationalmuseum
(normale prijs € 12,50, vanwege conservatorische
redenen is de toegang per dag gelimiteerd)

Stadsrondleiding en
reizen met de bus
Gratis deelname aan een stadsrondleiding (normale
prijs € 8,00)

Goethes Gartenhaus (anders 6,50 €)

Gratis uitleen van de iGuide (normale prijs € 7,50)

Schillers woonhuis (anders 8,00 €)

Gratis gebruik van alle stadsbuslijnen (normale prijs
€ 2,00 per rit)

Fürstengruft (anders 4,50 €)
Wittumspalais (anders 6,50 €)
Kasteel Belvedere (anders 6,50 €)
Kasteel Tiefurt (anders 6,50 €)
Stadtmuseum Weimar (anders 3,00 €)
Museum für Ur- und Frühgeschichte (anders 3,50 €)
Liszt-Huis (anders 4,50 €)

10 procent korting op sightseeing-tochten met de
Belvedere Express en City-Tour
10 procent korting op voorstellingen van het
Deutsches Nationaltheater Weimar (geldt niet voor
premières en speciale evenementen)
10 procent korting op belevenissen met Henning
Hacke (rondwandeling in 5 aktes door het Weimar
van Goethe of met de tuinier van Goethe door het
Ilmpark)
Prijs van de weimar card: € 32,50
1/2

Römisches Haus (Romeins huis)(anders 4,50 €)

Verkooppunten: VVV Weimar, online, bij instanties
van de Klassik Stiftung Weimar en in hotels.

Nietzsche-Archiv (anders 3,50 €)

De weimar card * geldt 48 uur vanaf het eerste gebruik. De
hier genoemde diensten kunnen eenmalig gebruikt worden.
Noteer voor het eerste gebruik uw naam, datum en de tijd
op de achterzijde van de kaart. Bij de kaart ontvangt u een
informatiefolder met stadsplattegrond en toelichtingen. Er
wordt geen weimar card voor kinderen aangeboden, omdat
kinderen tot 16 jaar in de Museen der Klassik Stiftung
Weimar gratis entree hebben. In het kader van de weimar
card worden geen persoonsgebonden gegevens opgenomen
of opgeslagen.

Wielandgut Oßmannstedt (anders 4,50)
Weimar Haus (anders 7,00 €)
Haus Hohe Pappeln (anders 3,50 €)
Parkgrot (anders 4,50 €)
Kunsthalle Harry Graf Kessler (anders 3,00 €)
Palais Schardt (anders 3,50 €)

Anzeigen

2/2

