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88 steden en metropolen, meer dan 
200 bezienswaardigheden en 
talloze tips voor evenementen op
www.germany.travel/cities
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M International Sales Office · Kuelpstrasse 2 · 64293 Darmstadt · Duitsland
Phone +49 (0) 6151 905-710 · Fax + 49 (0) 6151 905-717 

info.vki@maritim.com · www.maritim.com 

De wereld is thuis in Duitsland...
...welkom bij Maritim

De mooiste metropolen van Duitsland beleeft u het beste in de 
36 Maritim Hotels in het hele land. 

Wij staan al meer dan 40 jaar voor u klaar:
• altijd op een centrale locatie in het centrum van de stad, nabij 

het station of de luchthaven
• in comfortabele en elegante hotels
• met een grote gastvrijheid en een eersteklas service 
• met een heerlijke Duitse en internationale keuken
• met geweldige reisaanbiedingen voor uw verblijf in 

Duitsland – of u nu privé of voor zaken onderweg bent

Wij verheugen ons op uw bezoek aan Maritim in de volgende steden:
Berlijn · Bonn · Braunlage (in de bergen van de Harz) · Bremen
Darmstadt · Dresden · Düsseldorf · Frankfurt · Fulda · Gelsenkirchen
Halle · Hannover · Heringsdorf (Usedom) · Bad Homburg · Kiel
Keulen · Königswinter · Magdeburg · Mannheim · München
Neurenberg · Rheinsberg · Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Stuttgart
Timmendorfer Strand (Oostzee) · Titisee-Neustadt (Zwarte Woud)
Lübeck-Travemünde (Oostzee) · Ulm · Bad Wildungen · Würzburg
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LIKE SHOPPING? LOVE OUTLETCITY!

Die OUTLETCITY METZINGEN bietet Ihnen ein außergewöhnliches Shoppingerlebnis in der Heimatstadt von  
Hugo Boss. Nur 30 Minuten von Stuttgart entfernt, erwartet Sie ein modernes innerstädtisches Einkaufsflair mit  
exklusiven Flagship Outlets und preisgekrönter Architektur.
* Gegenüber der ehemaligen UVP der Hersteller

ÜBER 60 PREMIUM- UND LUXUSMARKEN IN FLAGSHIP OUTLETS BIS ZU 70 % REDUZIERT*

ARMANI . BALLY . BURBERRY . CALVIN KLEIN . COACH . ESCADA . GUESS . HACKETT . HUGO BOSS . LACOSTE .  

MAX MARA . MICHAEL KORS . NIKE . POLO RALPH LAUREN . SUPERDRY . SWAROVSKI . TOMMY HILFIGER . WMF u.v.m.



Levendige steden in het hart van Europa
Of u nu komt met het vliegtuig, de trein, de bus of uw eigen auto 
– de Duitse steden en regio's zijn met al deze vervoermiddelen 
goed te bereiken en ook de verbindingen tussen de steden en 
regio's onderling zijn uitstekend. De overnachtingsmogelijkheden 
variëren van eenvoudige accommodaties tot luxe hotels en ook 
op culinair gebied is de diversiteit enorm – van door sterrenkoks 
bereide gerechten tot stevige kost uit de regionale keuken. Een 
groot pluspunt is de in vergelijking met andere landen bijzonder 
goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Culturele hoogtepunten met geschiedenis en toekomst
De Duitse steden bieden cultuurtoeristen een breed scala aan 
bezienswaardigheden. Zo zijn hier niet alleen volledig behouden 
gebleven middeleeuwse vakwerksteden, met veel zorg geres-
taureerde jugendstilgebouwen en imposante baksteengotiek te 
vinden, maar ook hypermoderne architectonische ontwerpen. 
Vele getuigenissen van de cultuurgeschiedenis zijn aangewezen 
als UNESCO-Werelderfgoed.

Theaters, orkesten en balletensembles van wereldnaam, musicals, 
shows en festivals zijn populair bij de liefhebbers van podium- en 
theaterkunsten en kenners van de beeldende kunsten vinden in 
musea en op tentoonstellingen belangrijke exponenten van zowel 
klassieke als avant-gardistische kunst. 

Duitse metropolen – duurzame reisbestemmingen
Duitsland is een duurzaam vakantieland. Zoals blijkt uit de Ger-
man Green City Index, zijn de Duitse metropolen in vergelijking 
met die in andere Europese landen al een heel eind op de goede 
weg. Vooral op de punten CO2-balans, energie-efficiëntie, sane-
ring van gebouwen en verkeer scoren de Duitse steden beter dan 
gemiddeld.

Het magazine 'Levendige steden' doet u alvast wat ideeën aan de 
hand voor uw vakantie in Duitsland. Op de volgende pagina's vindt 
u compacte informatie en tips over meer dan 50 steden. Meer over 
de stad van uw dromen vindt u in 30 talen op www.germany.travel. 

Wij wensen u een goede reis! 
Deutsche Zentrale für Tourismus

Welkom in het 
 vakantieland Duitsland!
Bij de inwoners van Europa is Duitsland de populairste culturele reisbestemming. Vooral de steden en de 
 metropoolregio's zijn in trek. Met Berlijn, München en Frankfurt am Main staan er maar liefst drie Duitse 
 metropolen in de top 20 van meest bezochte Europese steden.

Ontdek het vakantieland Duitsland op 

 www.germany.travel

Volg ons op 

 www.facebook.com/VakantielandDuitsland 

 www.twitter.com/germanytravelNL 

 www.youtube.com/germanytourism 

 www.instagram.com/germanytourism

3



Aken · Europagevoel 7 
Augsburg · Schoonheidsideaal 8

Berlijn · Een echte wereldstad 10 
Bielefeld · Koopmansgeest 13 
Bonn · Verzoeningswerk 14 
Braunschweig · Historisch schilderij 15 
Bremen/Bremerhaven ·  
Relatie op afstand 16

Chemnitz · Contrastrijk 17

Darmstadt · Kunstenaarskolonie 18 
Dresden · Schatkamer 20 
Düsseldorf · Catwalk 23

Erfurt · Geschiedenisles 26

Frankfurt · Hemelbestormer 28 
Freiburg · Zonneterras 31

Göttingen · Grootheid van geest 33

Hamburg · Maritieme wereldstad 34 
Hannover · Meer dan meer 38 
Heidelberg · Liefdesaffaire 41

Ingolstadt · Showroom 43

Jena · Vergezicht 44

Karlsruhe · Rechtskennis 45 
Kassel · Totaalkunstwerk 46 
Kiel · Waterwerelden 47 
Koblenz · Tuinarchitectuur 48 
Keulen · Rijnmetropool 50 
Krefeld · Kunstnijverheid 53

Leipzig · Genialiteit 54 
Leverkusen · Verrassingseffect 57 
Lübeck · Koningin van de Hanze 58 
Ludwigshafen ·   
Ontspanningsoefening 59

Magdeburg · Dubbele ster 60 
Mainz · Geloofsfeesten 62 
Mannheim · Museumlandschap 64 
Mönchengladbach ·  
Kasteelrondleiding 65 
München · Charmeoffensief 66 
Münster · Levenskwaliteit 70

Neurenberg · Tijdspiegel 72

Osnabrück · Herinneringscultuur 75

Potsdam · Droomfabriek 77

Regensburg · Betovering 79 
Rostock · Baksteengotiek 80 
Ruhrgebied · Kwantumsprong 82

Saarbrücken · Hartelijkheid 84 
Schwerin · Sprookjesslot 85 
Stuttgart · Traditie en innovatie 86

Trier · Romeinse tijd 90

Ulm · Topprestatie 92

Weimar · Klassiek ideaal 93 
Wiesbaden · Volmaaktheid 94 
Wolfsburg · Designstad 96 
Wuppertal · Zwevend bouwwerk 97 
Würzburg · Barokke schoonheid 98

Baden-Baden · Bron van gezondheid 100

Vlot van A naar B!

Inhoud
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De belangrijkste planningstool is de interactieve kaart van Duitsland. 
Deze geeft u een perfect overzicht en een schat aan informatie over 
steden en cultuur, ontspanning en recreatie, feesten en festivals, 
UNESCO-Werelderfgoedlocaties, zakenreizen en nog veel meer. 

Met de reisplanner kunt u vervolgens uw persoonlijke 
reisroute uitstippelen. Precies afgestemd op uw interes-
ses en wensen. Inclusief de afstanden in kilometers en 

andere nuttige aanwijzingen. Afgedrukt op papier of overgezet op 
uw smartphone of tablet beschikt u zo over een reisgids die u ook 
kunt delen met uw vrienden en reisgenoten. Natuurlijk is de portal 
geoptimaliseerd voor mobiele toepassingen, zodat u alle informa-
tie ook onderweg met een enkele vingerbeweging kunt oproepen. 

En wat is het mooiste van het hele land? Dat kunt u altijd 
vinden in de actuele app 'TOP 100': toeristen uit de hele 
wereld stemmen hier voortdurend op hun favoriete be-

zienswaardigheden in Duitsland. Een kleine tip: in de top 3 staan op 
het moment waarop dit wordt geschreven, kasteel Neuschwanstein, 
het Europa-Park en de Keulse Dom. 

Tips van insiders – bijvoorbeeld over leuke cafés, trendy 
partylocaties of indrukwekkende tentoonstellingen 

–  worden u toevertrouwd in de bijdragen van reisblog-
gers. Laat u inspireren tot het doen van ontdekkingen – ook buiten 
de mainstream – en deel naderhand op www.germany.travel/ 
hotspots aan de wereld mee hoe u Duitsland ziet. 

Maar ook verder heeft www.germany.travel u heel wat te bieden. 
Zo vindt u onder Special Offers alle informatie over reizen naar en 
binnen Duitsland en speciale aanbiedingen van geselecteerde 
partnerondernemingen zoals hotels, huurauto's, tickets, enz. Veel 
daarvan overigens voor prijzen die ook in kleinere portemonnees 
geen grote gaten slaan. En dat is slechts een van de vele prettige 
verrassingen die u in het vakantieland Duitsland te wachten staan.

Reis
Koffers gepakt? Dan houdt niets u meer tegen: het vakantieland Duitsland kijkt uit naar uw komst. U 
zult het zelf ondervinden, want alles wat nodig is voor een onvergetelijke reis, is hier aanwezig. En 
met de online-tools op www.germany.travel is ook de planning al een prettige bezigheid. 

koorts

Het is zo eenvoudig
om Duitsland te ontdekken!

www.germany.travel
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www.germany.travel/AACHEN

Een keizerlijke uitstraling – en toch 
op-en-top Europees: in Aken is dat 
niet met elkaar in tegenspraak. 
Sinds Karel de Grote hebben de 
geestelijke wortels, waarden en 
idealen van het Europese continent 
in deze stad aan de grens met Ne-
derland en België altijd een grote 
rol gespeeld. Bovendien is Aken 
een levendige stad, kleurrijk en vol 
levenslust, internationaal, studen-
tikoos en volkomen relaxed – cul-
tureel en alternatief tegelijk. Wat 
hier evenmin met elkaar in tegen-
spraak is.   www.germany.travel/
aachen

TOP 100   Monument van vroege Europe-
se grootsheid: de Dom van Aken. Rond het 
jaar 800 de eerste dom in Noord-Europa 
en kroningskerk van bijna alle Duitse 
koningen. Een absolute must: de schat-
kamer met het Lotharkruis en de buste 
van Karel de Grote.   www.germany.travel/
unesco/aachen-cathedral

Sinds 1924 het wereldfeest van de paardensport: tijdens het CHIO 
Aken trekken paarden en ruiters honderdduizenden enthousiaste 

bezoekers. Ieder jaar opnieuw draait hier tien dagen lang alles om de 
jockeys op de paardenrenbaan.   www.germany.travel/aachen/chio

Europa gevoel

Casino in het Neues Kurhaus

Ontdek de video over Aken in de  
Mediagalerij op germany.travel.

Zoek ook eens naar de volgende   
begrippen op onze website

  Pontviertel · Dom van 
Aken · Europastad 
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www.germany.travel/AUGSBURG

Schoonheids
Wie Augsburg bezoekt, zal zich verbazen over de vele prachtige 
gebouwen in deze stad. Zoals het renaissancistische raadhuis, de 
dom en de gildehuizen. Al eeuwenlang staat Augsburg bekend 
als een van de mooiste Duitse steden en als stad van de han-
del en de kunst. En natuurlijk als de stad van de Fuggers, 
de rijke bankiers- en koopmansdynastie waaraan 
Augsburg zoveel te danken heeft. Net als de gasten 
van nu, die van ieder bezoek aan deze stad 
een beetje rijker worden.     
www.germany.travel/augsburg

ideaal

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Fuggerei · Augsburger Puppenkiste · 
Basiliek St. Ulrich und Afra · Mozart
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Schoonheids

In 1719 werd in Augsburg, in het 
tegenwoordige Mozarthaus, Leopold 

Mozart geboren, de vader van Wolfgang 
Amadeus. En sinds 1952 herinnert het 
Mozartfestival met exquise uitvoeringen, 
concerten, symposia en workshops aan de 
beroemde componisten familie.     
www.germany.travel/augsburg/mozartfestival

Concert in de Gouden Zaal van het raadhuis ter gelegenheid van het Mozartfestival

ideaal

Ontdek de video over Augsburg in de  
Mediagalerij op germany.travel.
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Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Hackesche Höfe · Friedrichstadt- 
Palast · Checkpoint Charlie · Berlinale

www.germany.travel/BERLIN

10 www.germany.travel



TOP 100   Schatkamer van de mensheid: het UNESCO-Werelderfgoed Museums-
insel midden in Berlijn neemt zijn bezoekers mee op een reis langs de kunst en 
cultuur van duizenden jaren – van het Tweestromenland via de middeleeuwen 
naar de 19e eeuw.   www.germany.travel/unesco/museum-island 

Een echte wereldstad
Berlijn is alles. Behalve saai. Een wereldstad in het centrum van het continent, 
een creatieve stad, een alternatieve stad, een mode-, design-, muziek- en sport-
stad. En natuurlijk de hoofdstad van Duitsland. Berlijn heeft veel beleefd – en 
is in ieder opzicht een belevenis. Een magneet voor miljoenen, een metropool 
in een open en gastvrij land, het toppunt van urbaan levensgevoel, samenge-
groeid uit Oost en West. In dit licht gezien typisch Duits – en 
toch een wereld op zich.   www.germany.travel/berlin

Strandbad 'Mitte' tegenover het Bodemuseum 11



www.germany.travel/BERLIN

TOP 100   Symbool van de hereniging: 
de Brandenburger Tor. Het beroemdste 
bouwwerk van Berlijn, na de bouw van de 
Muur 28 jaar lang niet te passeren. Inmid-
dels allang weer open – en een trekpleister 
voor de hele wereld.   www.germany.travel/
berlin/brandenburg-gate

TOP 100   Macht zonder arrogantie: de regeringswijk. Koningen, 
dictators en kanseliers kwamen en gingen, maar de rege-
ringswijk bleef. En tegenwoordig is deze met de Rijksdag, het 
Bundeskanzleramt en de Wilhelmstraße al even toegankelijk als 
heel Berlijn.   www.germany.travel/berlin/governmentquarter

TOP 100   Het Joods Museum in Berlijn staat voor tweeduizend 
jaar Joods leven in Duitsland. En daarmee voor datgene waaraan 
ook de terreur van de nazitijd niets heeft kunnen veranderen: dat 
de Joodse cultuur deel uitmaakt van de Duitse geschiedenis. Een 
must.  www.germany.travel/berlin/jewish-museum

Duitslands filmfestival: de Berlinale. 
Sterren en sterretjes, kunst en 

commercie, glitter en glamour ontmoeten 
elkaar op een feest der superlatieven. Als 
Berlijn de filmwereld uitnodigt, komt 
iedereen. En elk jaar ook nog meer dan 
400.000 filmfreaks.   www.germany.travel/
berlin/berlinale

TOP 100   De grootste kerk van Berlijn: de 
Dom, centrum van de evangelische kerk 
en een van de belangrijkste kerkgebouwen 
van Duitsland. Gebouwd tussen 1894 en 
1905 midden in het centrum aan de rand 
van een park – en nu mooier dan ooit.   
www.germany.travel/berlin/cathedral

TOP 100   De Berlijnse Muur: wat de stad ooit verdeelde, is nu herinne-
ring – en tegelijkertijd een cool symbool van de herwonnen eenheid. Te 
zien langs de 'Berliner Mauerweg', de 'Geschichtsmeile Berliner Mauer', de 
'East Side Gallery' en in de Bernauer Straße.   www.germany.travel/berlin/
berlin-wall

Ontdek de video over Berlijn  
in de Mediagalerij op germany.travel.

12 www.germany.travel



www.germany.travel/BIELEFELD

Graaf Hermann von Ravensberg, die Bielefeld in 1214 heeft gesticht, moet een 
intelligent man zijn geweest: hij onderkende de gunstige ligging op het kruispunt 
van oude handelswegen en het liberale klimaat van de stad lokte kooplieden uit 
alle windstreken. Met hen kwam ook wat Bielefeld nog altijd kenmerkt: het grote 
marktplein, de mooie vakwerkhuizen en de prachtige musea. En niet in de laatste 
plaats kunstenaars, studenten en levendigheid.   www.germany.travel/bielefeld

Bielefeld tijdens de jaarlijkse museumnacht, waarin ook de kerken en galerieën geopend zijn

Koopmans geest
Ontdek de video over Bielefeld   
in de Mediagalerij op germany.travel.

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  MARTa Herford · 
Kunsthalle Bielefeld ·  
Sparrenburg
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www.germany.travel/BONN

Bonn: de stad waar eens de hele 
republiek naar werd genoemd. 
Volkomen terecht, want de 'Bonner 
Republiek' staat tot op heden voor 
democratie, toenadering en ver-
zoening met de buren. Dat de ge-
boortestad van Beethoven in ieder 
opzicht met zijn tijd meegaat, blijkt 
uit de moderne architectuur en de 
vele kunst in de openbare ruimte. 
En natuurlijk uit het grandioze 
schouwspel 'Rhein in Flammen'.   
www.germany.travel/bonn

Alleen de allerbesten: het Kunstmuseum Bonn concentreert zich – uitgaande van zijn 
August-Macke-collectie – op een kleine groep kunstenaars van topklasse en represen-
teert zo de stromingen in de Duitse kunst op een unieke manier.     
www.germany.travel/bonn/museum-of-art

Beethoven – en meer: tijdens het 
Beethovenfest staat het genie uit Bonn 

allang niet meer alleen in het middelpunt. Er 
is ook veel aandacht voor de huidige interpre-
tatie van zijn muziek door andere genieën 
zoals Lorin Maazel en Kurt Masur.     
www.germany.travel/bonn/beethovenfestival

Verzoeningswerk

Ontdek de video  
over Bonn  
in de Mediagalerij  
op germany.travel.

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Rhein in Flammen · Haus der Geschichte · 
Ludwig van Beethoven · Rheinaue
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www.germany.travel/BRAUNSCHWEIG

Historisch schilderijHertog Hendrik, bijgenaamd 'de 
Leeuw', maakte Braunschweig in 
de 12e eeuw tot zijn residentie – en 
legde daarmee de basis voor een 
lange periode van bloei. Eigenlijk 
duurt deze nog altijd voort: het 
machtige handelscentrum van 
vroeger straalt charme en kunstzin-
nigheid uit. En is er trots op sinds 
2007 de titel 'stad van de weten-
schap' te dragen. Dat knappe kop-
pen zich hier thuis voelen, spreekt 
vanzelf.   www.germany.travel/
braunschweig

Het Magniviertel in Braunschweig

Ontdek de video over Braunschweig  
in de Mediagalerij op germany.travel.

Zoek ook eens  
naar de volgende be-
grippen op onze website

  Happy Rizzi Haus ·  
Herzog August Bibliothek
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www.germany.travel/BREMEN · www.germany.travel/BREMERHAVEN

In Bremen en Bremerhaven heeft het leven altijd al gedraaid om verre landen. Als haven- en han-
delssteden onderhielden ze contacten met de hele wereld – en wisten ze van oudsher ook de 
genoeglijke kanten van het leven te waarderen. Een andere traditie zijn de 'Bremer Stadsmuzikan-
ten', de wereldberoemde sprookjesfiguren van de gebroeders Grimm. Het zou overigens geluk 
brengen, wanneer je de benen van de ezel aanraakt – maar alleen, als je dat met beide handen 
doet.   www.germany.travel/bremen   www.germany.travel/bremerhaven

Relatie op 
afstand

Marktplatz met het raadhuis en het Roland-beeld in Bremen

TOP 100   De trots van de stad en 
UNESCO-Werelderfgoed: raadhuis en 
Roland-beeld. Het ene het symbool van 
een grote handelstraditie, het andere dat 
van burgerlijke vrijheden. En beide deel 
van een geheel dat behalve belangrijk ook 
bijzonder mooi is.   www.germany.travel/
unesco/townhall-rolandstatue

Het avontuur tegemoet: het Deutsches Auswandererhaus® in Bremerhaven 
volgt de sporen van miljoenen emigranten die vanuit deze stad zijn vertrokken 
naar overzeese landen, en geeft een indringend beeld van hun niet altijd even 
gelukkig verlopen leven.   www.germany.travel/bremen/emigrationcentre

Ontdek de video's over 
Bremen en Bremerha-
ven in de Mediagalerij 
op germany.travel.

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Übersee-Museum · 
Schnoor · Roland-beeld

www.germany.travel16



www.germany.travel/CHEMNITZ

Contrast
rijk

Dat Chemnitz een tijdlang Karl-Marx-Stadt heette, 
begint iedereen langzaam maar zeker te vergeten. Het 
Karl-Marx-monument in het centrum is bijna nog 
het enige wat hieraan herinnert. Chemnitz is 
tegenwoordig een moderne stad, een stad 
van innovatie en verandering met oog voor 
de toekomst. En dat hoewel op de toren van 
het Altes Rathaus nog altijd een torenwachter 
dienst doet – net als 500 jaar geleden.    
www.germany.travel/chemnitz

Het versteende bos: 290 miljoen 
jaar oud en dus ouder dan de 
dinosauriërs. Het werd bijna 300 jaar 
geleden ontdekt en is tot op heden 
een natuurwetenschappelijke en 
geologische sensatie. Te bewonderen 
in de lichthal van het cultuurgebouw 
DAStietz.  www.germany.travel/
chemnitz/petrified-forest

Het versteende bos in het cultuurgebouw DAStietz in Chemnitz

Zoek ook eens naar de volgende   
begrippen op onze website

  Figurentheater · Versteend 
bos · Museum Gunzenhauser
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www.germany.travel/DARMSTADT

Het eerste UNESCO-Wereldnatuurerf-
goed van Duitsland, de Groeve Messel, 
geeft op een fascinerende manier inzicht 
in de tijd waarin de aarde nog jong was 

– en is met ruim 40.000 vondsten de 
grootste vindplaats van fossielen uit de 
oertijd ter wereld.  www.germany.travel/
unesco/messel-fossil-pit

Kunste
Je hoeft niet per se een denker, dich-
ter, kunstenaar of wetenschapper 
te zijn om Darmstadt te bezoeken. 
Maar het kan ook geen kwaad. 
Want meer dan in bijna iedere an-
dere stad worden de sfeer en het 
dagelijks leven hier bepaald door 
literatuur, kunst en wetenschap, 
waarvoor de opvallende architec-
tuur, mooie pleinen en goed onder-
houden parken blijkbaar bijzonder 
inspirerend zijn. En waarvan bezoe-
kers vaak zo onder de indruk zijn, 
dat ze er stil van worden. 
www.germany.travel/darmstadt

De kunstenaarskolonie Mathildenhöhe 
werd omstreeks 1908 in zijn huidige 
vorm voltooid. Dit complex van jugend-
stilgebouwen met zijn ongekende 
harmonie en zuiverheid is het symbool 
van Darmstadt.   www.germany.travel/
darmstadt/mathildenhoehe

Ontdek de video over 
Darmstadt in de  
Mediagalerij op  
germany.travel.

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Waldspirale ·  
Groeve Messel · ESOC

kolonie
naars

18 www.germany.travel
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Verrassend  
anders.
Jaarlijkse hoogtepunten 

Internationaal Dixieland Festival Dresden  
Mei 

Dresdner Musikfestspiele  
Mei – juni

OSTRALE  
Tentoonstelling van moderne kunst 
Juli – augustus 

CANALETTO – Stadsfeest Dresden 
Augustus 

Striezelmarkt 
Oudste kerstmarkt van Duitsland,  
opgericht in 1434 
November – december 

www.dresden.de Dresden.Marketing @DD_Marketing



www.germany.travel/DRESDEN

Schat

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Semperopera · Frauenkirche · Augustus 
de Sterke · Tuinstad Hellerau · Yenidze

kamer

www.germany.travel20



Schat Dat Dresden zo mooi is dat het ook wel 'Florence aan de Elbe' wordt 
genoemd, is bekend. Dat de stad schitterend gelegen is midden in een 
prachtig rivierlandschap, eveneens. En ook dat wereldberoemde gebou-
wen als de Semperopera, de Frauenkirche en de Zwinger de bezoekers 
doen verstommen van ontzag en doen trillen van enthousiasme. Net als 
de twaalf musea van de Staatliche Kunstsammlungen. Het enige wat 
we hieraan kunnen toevoegen, is dat het hoog tijd wordt om zelf eens 
een bezoek aan Dresden te brengen.   www.germany.travel/dresden

De oever van de Elbe in Dresden 21



www.germany.travel/DRESDEN

Een lust voor oog en oor: de filmnachten aan de oever van de Elbe heten weliswaar filmnachten, maar behoren 
ook tot de grootste open-air-concerten van Europa. Sinds 1991 trekken pop en rock van topklasse en de beste films 

jaarlijks ca. 150.000 bezoekers. Spijt van hun komst hebben ze nooit.   www.germany.travel/dresden/filmnights

Schloss Albrechtsberg, het Lingnerschloss en Schloss Eckberg, ook bekend als de drie 
kastelen aan de Elbe, liggen iets ten oosten van het centrum van de stad in uitgestrek-
te parken in Engelse stijl. En alle drie zijn ze even mooi.   www.germany.travel/dresden/
elbe-palaces

TOP 100   Meesterwerk van de 
Europese barok: de Frauenkirche. 
Tussen 1726 en 1743 gebouwd, in 
1945 verwoest, in 2005 opnieuw 
ingewijd: een symbool van de Duit-
se geschiedenis, van oorlog en van 
vrede. En een plaats van ontmoeting, 
bezinning – en verzoening.     
www.germany.travel/dresden/
churchofourlady

TOP 100   Glans en glorie: de Semperopera 
staat bekend als een van de mooiste opera's 
ter wereld. Dit uit de jaren 1838-1841 daterende 
gebouw in de stijl van de Italiaanse hoogre-
naissance imponeert door zijn pracht en praal 

– en zijn ongeëvenaarde akoestiek.     
www.germany.travel/dresden/  
semper-opera-house

Ontdek Dresden  
op het germany.travel  

YouTube-kanaal.

22 www.germany.travel



www.germany.travel/DUESSELDORF

Catwalk

Het is moeilijk om te ontkomen aan de charme van deze stad. Daarom 
is het dan ook het beste dat niet eens te proberen, maar gewoon te ge-
nieten van Duitslands modestad met zijn verleidelijke winkelboulevard. 
Hier wordt bepaald wat het volgende seizoen in de mode is – wat overi-
gens ook geldt voor kunst en cultuur. Tussen chique passages en de 
'langste bar ter wereld' haast zich een gedistingeerd winkelpubliek, dat 
ook graag een bezoek brengt aan de buursteden Neuss en Ratingen, van 
de ene plaats naar de andere.   www.germany.travel/duesseldorf    
www.germany.travel/neuss   www.germany.travel/ratingen

Kö-Bogen

Zoek ook eens naar 
de volgende begrip-
pen op onze website

  Tonhalle · IGEDO ·  
K20 / K21 · Museum 
Kunstpalast · Media-
Haven · Königsallee

23



www.germany.travel/DUESSELDORF

De Japanse dag in Düsseldorf: de ca. 7.000 Japanners die in deze stad 
wonen, veranderen Düsseldorf eens paar jaar in een Klein-Tokio. Samen 

met honderdduizenden gasten brengen ze een eerbetoon aan de kunst, cultuur 
en eetcultuur van hun land. De dag wordt afgesloten met een enorm vuurwerk 
aan de Rijn.   www.germany.travel/duesseldorf/japan-day

Ontdek de video over Düsseldorf  
in de Mediagalerij op germany.travel.

Stad in de stad: de MediaHaven, eigenlijk gepland als kantorenwijk, heeft zich ontwikkeld tot een 
trendy ontmoetingsplaats. De extravagante architectuur van Frank Gehry, Helmut Jahn en ande-
ren wordt gekenmerkt door staal en glas.   www.germany.travel/duesseldorf/media-harbour

www.germany.travel24



In de historische binnenstad van Düsseldorf zijn naast de vele 
cafés, bars en restaurants ook de architectuur, culturele trefpun-
ten, leuke winkels en gezellige pleinen aan de oever van de Rijn de 
moeite waard.   www.germany.travel/duesseldorf/old-quarter

Boulevard der superlatieven: de Königsallee, liefdevol afgekort 
tot 'Kö', is het symbool van Düsseldorf. En het toppunt van luxe 
en elegantie, flaneerboulevard, catwalk en shoppingparadijs 
tegelijk.   www.germany.travel/duesseldorf/koenigsallee
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Geschiede
De middeleeuwen zijn in Erfurt het hele jaar door live te beleven. Meester-
werken van de gotische bouwkunst als de Mariendom en de Severikirche, 
de Krämerbrücke – een van de 142 bruggen die de stad telt – en de prach-
tige historische binnenstad trekken bezoekers uit de hele wereld. Net als 
de traditierijke feesten, de positieve sfeer en de gastvrijheid, die ook 
 Maarten Luther al wist te waarderen. En dat geschiedenis niet droog hoeft 
te zijn, merk je op z'n laatst in een van de gezellige historische wijnhuisjes.   
www.germany.travel/erfurt

www.germany.travel/ERFURT

Krämerbrückenfest

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Krämerbrücke · Alte Synagoge Erfurt ·  
Citadel Petersberg · Egapark

nisles

www.germany.travel26



Belangrijk erfgoed van het Joodse leven: 
de Alte Synagoge is de oudste synagoge in 
Midden-Europa – en ook de best behou-
den. Een schatkamer van enorme waarde 
en een getuigenis van hoogstaande 
cultuur en religie.  www.germany.travel/
erfurt/old-synagogue 

Het Augustijnenklooster was een centrum van de Reformatie. Luther woonde hier 
van 1505 tot 1511. Zijn woonkamer is nog te bezichtigen – evenals een permanente 
tentoonstelling over de Reformatie en het leven en werk van Luther.     
www.germany.travel/erfurt/augustinian-monastery

Een kleine stadswijk op zich is de Krämerbrücke: in de 62 vakwerkhuizen aan weerszij-
den van de brug zijn dicht naast elkaar wijnhuisjes, restaurants en leuke kleine winkel-
tjes gevestigd. En dat al sinds 1325.   www.germany.travel/erfurt/kraemerbruecke

Ontdek Erfurt  
op het germany.travel  
YouTube-kanaal.

Een mooier decor dan dat 
van de DomStufen-Fest-

spiele is eigenlijk niet denkbaar. 
Midden in het historische 
centrum viert Erfurt ieder jaar 
een van de belangrijkste 
theaterevenementen van 
Duitsland. Een culturele 
happening van topklasse!     
www.germany.travel/erfurt/
cathedralsteps-festivalplays
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Frankfurt staat voor banken en big business – en het 
heeft de meest indrukwekkende skyline van heel 
Duitsland. Een stad die altijd al hogerop wilde. En ook 
op het punt van levenskwaliteit boven alles uitto-
rent. Je kunt er chillen en flaneren, exclusief shop-
pen en lifestyle beleven. Het is zakelijk en gelaten 
tegelijk, heeft de schitterende Museumsufer, gro-
te evenementen en gezellige plekjes. En vlakbij 
bevindt zich de kleinere buurstad Offenbach, die 
weer totaal andere kwaliteiten heeft.     
www.germany.travel/frankfurt  
www.germany.travel/offenbach

bestormer

www.germany.travel/FRANKFURT

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Schirn · Museumsufer · Goethehaus · Römer-
berg · Städel Kunstinstituut · Sachsenhausen · 
Paulskirche · Senckenberg Museum · Appelwijn

Hemel

www.germany.travel28
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Kunstboulevard en cultuurfeest: de Museumsufer is met 13 boeiende musea een toplocatie 
in het Duitse en Europese museumlandschap. Een magneet voor miljoenen, vooral als er het 

laatste weekend van augustus het Museumsuferfest wordt gehouden, een driedaags feest met 
kunst, cultuur, eten en drinken.   www.germany.travel/frankfurt/museumembankmentfestival

Römer en Römerberg: de 'pronkkamer' 
van Frankfurt. Een van de mooiste raad-
huizen van het land op een romantisch 
plein. Hart van de stad - en van de Duitse 
geschiedenis.   www.germany.travel/
frankfurt/roemerberg-square

Een lust voor het oor: de Alte Oper is 
beroemd vanwege zijn akoestiek. Een 
perfecte ambiance om te genieten van 
muziek – van klassiek tot jazz en rock. 
En natuurlijk van het jaarlijkse operabal.   
www.germany.travel/frankfurt/alte-oper

Lange nachten en appelwijn: in Sachsen-
hausen ontmoet heel Frankfurt elkaar om 
in gezellige cafés te genieten van deze 
drank. De beste plek om vriendschappen 
te sluiten.   www.germany.travel/frankfurt/
sachsenhausen

www.germany.travel/FRANKFURT

Ontdek Frankfurt op het  
germany.travel YouTube-kanaal.

De hoogste stad van Europa: de skyline met zijn hemelbestor-
mende architectuur is het symbool van Frankfurt. Sinds kort 
aangevuld met het imposante gebouw van de Europese Centrale 
Bank – en het beste te bewonderen op een boottocht over de 
Main.   www.germany.travel/frankfurt/financial-district
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www.germany.travel/FREIBURG

Freiburg is de meest zuidelijk ge-
legen grote stad van Duitsland – 
en de stad met de meeste uren zon. 
Logisch dat een groot deel van het 
leven zich buiten afspeelt, bijvoor-
beeld op de schitterende pleinen 
van de historische binnenstad on-
der het genot van een typisch Ba-
dische maaltijd en een goed glas 
wijn. Of bij een van de vele festivals. 
Of in het mooie landschap van het 
Zwarte Woud. Dat de inwoners van 
Freiburg vrolijk van aard zijn, is dan 
ook geen wonder.     
www.germany.travel/freiburg

Blik op Freiburg met de Schwabentor

terras

Zoek ook eens naar 
de volgende  
 begrippen op onze 
website

  Munster van Freiburg · 
Augustinermuseum ·   
Colombischlössle · Bächle

Zonne
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www.germany.travel/FREIBURG

TOP 100   Genieten van het leven aan de 'Bächle': de historische binnen-
stad wordt doorkruist door een uniek netwerk van kleine, smalle beekjes. 
En gekenmerkt door een groot aantal prachtige gebouwen op de Münster-
platz, de Augustinerplatz en de romantische Adelhauser Platz.     
www.germany.travel/freiburg/old-quarter

TOP 100   Niet over het hoofd te zien: 
het Freiburger munster Unserer Lieben 
Frau met zijn kolossale zandstenen toren 
domineert het stadsbeeld. Een mees-
terwerk van de gotiek met een monu-
mentale schoonheid – zowel van binnen 
als van buiten.   www.germany.travel/
freiburg/minster

Het Augustinermuseum in het eerbiedwaardige klooster van de augustijner heremieten is 
sinds 1923 een prachtig decor voor de stedelijke kunstcollecties met belangrijke werken uit 
de middeleeuwen, barok en 19e eeuw.   www.germany.travel/freiburg/augustinermuseum
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www.germany.travel/GOETTINGEN

Dat de universiteit hier midden in het 
centrum van de stad staat, wijst er al op: 
Göttingen heeft altijd al een speciale 
aantrekkingskracht uitgeoefend op gro-
te geesten en geleerden in alle weten-
schappen. Tientallen Nobelprijs winnaars 
hebben hier gewoond en gewerkt en 
velen van hen hadden daarvoor al volop 
genoten van het studentenleven in de 
stad. Hun voorbeeld wordt tot op heden 
gevolgd door vele jongeren uit de hele 
wereld.  www.germany.travel/goettingen

Marktplatz in Göttingen

Grootheid van geest

Zoek ook eens naar de volgende  
begrippen op onze website

  Keurvorst Georg II August · 
Ganzenhoedstertje
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www.germany.travel/HAMBURG

Maritieme 
wereldstad

Dat je hier zin krijgt om verre reizen te maken, is niets nieuws. Maar het is 
wel jammer dat je daarvoor weg moet uit Hamburg, deze trotse en mooie 
stad. Wie wil dat nu? Er is hier zoveel te ontdekken en te beleven: rondom 
de enorme haven, in de historische binnenstad met zijn statige handelshui-
zen en uitstekende restaurants, in het centrum met de Jungfernstieg en 
Binnenalster en in de trendy stadswijken vol afwisseling. Redenen genoeg 
om hier te blijven. Of anders in elk geval snel terug te komen.     
www.germany.travel/hamburg

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Jungfernstieg · St. Michaelis · Musicals · Fisch-
markt · Binnenalster · Speicherstadt · St. Pauli
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www.germany.travel/HAMBURG

Hamburg ligt aan zee – en aan de 
Binnen- en Außenalster. De eerste is 
een meer dat wordt omgeven door cafés, 
terrassen en winkels midden in de stad, 
de tweede een recreatiegebied dat vooral 
populair is bij zeilers, roeiers en joggers.   
www.germany.travel/hamburg/alster

TOP 100   De Speicherstadt getuigt van de lange traditie van Hamburg als handelsstad: dit 
grootste samenhangende complex pakuizen in klassieke baksteenarchitectuur ter wereld is 
gebouwd op duizenden eikenhouten palen.   www.germany.travel/hamburg/warehouse-district

TOP 100   De Hamburger Fischmarkt is zondags een ontmoetingspunt voor 
nachtbrakers en vroege opstaanders: vanaf 6 uur 's morgens is hier volop verse vis 
te koop en kun je er bovendien terecht voor een stevig katerontbijt, jazz- en rock-
muziek – en om mensen te kijken.   www.germany.travel/hamburg/fishmarket

TOP 100   De miniatuurwereld Wunderland in de Hamburger Speicherstadt is echt een 
wonder: 4.000 vierkante meter, 13 kilometer spoor, 15.000 wagons, 250.000 bomen, 
250.000 figuren, een half miljoen lampjes en 60 computers. Een droom voor kinderen 
van elke leeftijd.   www.germany.travel/hamburg/miniatur-wunderland

TOP 100   Paleis van de burgers: het 
raadhuis van Hamburg is de trots van de 
stad. Daterend uit de 19e eeuw, prachtig 
gedecoreerd, 112 meter breed en hoog, 650 
vertrekken. Een monument dat de inwoners 
van de stad zichzelf hebben geschonken.   
www.germany.travel/hamburg/townhall

Ontdek Hamburg op het  
germany.travel YouTube-kanaal.
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Discover the Stars
www.magic-cities.com

  Cologne   Dresden   Düsseldorf   Frankfurt   Hamburg

  Hannover   Leipzig   Munich   Nuremberg   Stuttgart

Cologne Leipzig

Hamburg Dresden Stuttgart

Hannover Frankfurt am Main

Munich Nuremberg Düsseldorf



www.germany.travel/HANNOVER

Maschseefestwww.germany.travel38



Meer
In Hannover is het een drukte van belang. En dat 
lang niet alleen op en aan de Maschsee, het in de 
stad gelegen meer, recreatiepark en feestterrein. 
Maar ook op het grootste jaarbeursterrein ter wereld 
en de talloze congressen en symposia. En op de beel-
denroute met de beroemde Nana's van Niki de Saint 
Phalle. En in de schitterende musea en theaters. En 
natuurlijk in de vele romantische parken en tuinen, 
die Hannover tot een heerlijke stad maken om in te 
leven.   www.germany.travel/hannover

Zoek ook eens naar de volgende  
begrippen op onze website

  Maschsee · Sprengel 
Museum · Schuttersfeest 

danmeer

39



www.germany.travel/HANNOVER

Neogotische pracht en praal: het Neues 
Rathaus is gebouwd op duizenden beuken-
houten palen en heeft een enorme koepel. 
In de hal bevinden zich vier grote maquettes 
van Hannover – en van bovenaf hebt u een 
prachtig uitzicht.   www.germany.travel/
hannover/new-town-hall

In de Zoo Hannover is ongelooflijk veel te zien 
en te doen: u vindt hier maar liefst zeven bele-
vingswerelden – van de Canadese wildernis tot 
de Austraulische outback en de Indiase jungle. 
En de kleintjes kunnen zich uitleven in het 
kinderparadijs 'Mullewapp'.     
www.germany.travel/hannover/zoo

Opulente tuinarchitectuur: de Herrenhäuser Gärten met hun prachtige 
woongebouwen en fascinerende zichtassen behoren tot de best behouden 
gebleven barokke parken van Europa. Voornaam, majestueus en idyllisch 
tegelijk.   www.germany.travel/hannover/herrenhausen

Uitbundige vrolijkheid: het 
schuttersfeest in Hannover is 

het grootste ter wereld. Tien dagen 
lang veranderen meer dan 10.000 
schutters en honderden kermisat-
tracties, kraampjes met eten en 
drinken en podia de stad in één groot 
pretpark.   www.germany.travel/
hannover/schuetzenfestfair
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www.germany.travel/HEIDELBERG

affaire
Droombestemming van iedere romanticus: het mooie Heidelberg 

trekt ongeveer drie miljoen dagtoeristen per jaar. Met zijn prachtige 
ligging, het wereldberoemde sprookjesslot, de schilderachtige historische 

binnenstad en het heerlijkste eten en drinken vervult deze stad werkelijk iede-
re wens. Heidelberg verenigt schoonheid en charme met flair – en niet in de 

laatste plaats met esprit, zoals al heel wat mensen op een wandeling over het Filo-
sofenpad hebben kunnen vaststellen.   www.germany.travel/heidelberg

Karl-Theodor-Brücke

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Deutsches Apothekenmuseum · Kurpfälzi-
sches Museum · KissCake · Slot Heidelberg

Liefdes
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www.germany.travel/HEIDELBERG

In het Deutsches Apotheken-Museum 
direct bij het slot, gehuisvest in een van 
de mooiste en belangrijkste renaissance-
gebouwen van Duitsland, verdwijnen alle 
gezondheidsklachten als sneeuw voor de 
zon. Vooral bij het zien van de vreemde 
therapieën die voorgaande generaties 
eropna hielden.  www.germany.travel/
heidelberg/pharmacymuseum

TOP 100   Symbool van Duits-
land: er is waarschijnlijk geen 
enkel gebouw dat het beeld van 
het land sterker bepaalt dan het 
Heidelberger slot. Tronend op 
een berg hoog boven de stad, vol 
geschiedenis en verhalen – en 
met het grootste wijnvat ter 
wereld.   www.germany.travel/
heidelberg/heidelberg-castle

TOP 100   Om verliefd op te worden – dat 
is de historische binnenstad van Heidel-
berg aan de voet van het slot met zijn 
smalle straatjes en prachtige renaissan-
cehuizen rondom het marktplein. En de 
vele cafés, restaurants en terrassen zijn 
niet alleen voor studenten aantrekke-
lijk.   www.germany.travel/heidelberg/
old-quarter

Ontdek de video over Heidelberg  
in de Mediagalerij op germany.travel.
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www.germany.travel/INGOLSTADT

Een stad met vele facetten tussen traditioneel en 
modern: universiteitsstad, winkelstad, cultuurstad 

– en met het Audi Forum Ingolstadt en het museum 
mobile ook autostad. Met een historische binnen-
stad waar zich ooit de Beierse Illuminati vestigden 
en waar Mary Shelley Frankenstein bedacht. Maar 
dat is niet het enige waarop de stad zich kan beroe-
men: ook het uit 1516 daterende 'Reinheitsgebot', dat 
tot op heden bepaalt hoe bier in Duitsland moet 
worden gebrouwen, stamt uit Ingolstadt.     
www.germany.travel/ingolstadt

Audi museum mobile in het Audi Forum in Ingolstadt

Showroom

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Liebfrauenmünster ·  
Audi Forum · Ingolstadt 
Village · Pfeifturm

Exclusief shoppen in Ingolstadt Village: hier blijft geen wens 
onvervuld. De beste labels ter wereld presenteren hier mode, 
schoenen, sieraden en accessoires. En wat het mooiste is: alles 
is niet alleen exclusief, maar ook betaalbaar.     
www.germany.travel/ingolstadt/outlet-village
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www.germany.travel/JENA

zicht
In Jena staat het oudste planeta-
rium ter wereld en zijn baanbre-
kende uitvindingen gedaan op het 
gebied van glas en optiek. Het 
hoogste gebouw van de stad (en 
van de nieuwe Duitse deelstaten) 
doet zelfs denken aan een tele-
scoop. Goed naar alles kijken, zit 
Jena dus in het DNA – wat uitste-
kend harmonieert met de literaire 
en intellectuele traditie van deze 
mooie stad, waar het studentenle-
ven altijd een grote rol heeft ge-
speeld. www.germany.travel/jena

Verhelderend: het SCHOTT GlasMuseum geeft een authentiek beeld van de 
geschiedenis, de technologie en het gebruik van dit even alledaagse als fas-
cinerende materiaal – en van het leven en werk van de wetenschapper Otto 
Schott.   www.germany.travel/jena/schott-glass-museum

Het in 1926 geopende Zeiss-Planetarium is het oudste planetarium 
ter wereld en het grootste van Duitsland. Hier zijn niet alleen sterren 
te zien, maar worden ook multimediashows, musicals en kindervoor-
stellingen gehouden.   www.germany.travel/jena/planetarium

Zoek ook eens naar de volgende 
begrippen op onze website

  Zeiss-Planetarium · 
JenTower · Bau 15 · 
 Optisch Museum

Verge
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www.germany.travel/KARLSRUHE

Platz der Grundrechte

Rechts
Recht en democratie zijn in Karls-
ruhe altijd al belangrijk geweest: 
in 1818, toen de Badische grondwet 
werd uitgevaardigd, in 1822, toen 
hier het eerste Duitse parlements-
gebouw ontstond, in 1847 tijdens 
de burgerrevolutie en nu, want hier 
zetelen de hoogste Duitse recht-
banken. Op het eerste gezicht komt 
Karlsruhe over als een buitenge-
woon progressieve stad. Dat is het 
ook, want het is als het ware de 
deelstaathoofdstad van de nieuwe 
media.   www.germany.travel/
karlsruhe

Het centrum voor kunst en media-
technologie ZKM is een museum, 
instituut en documentatiecentrum. 
Wie wil weten waardoor de media-
maatschappij wordt bepaald, waar 
deze vandaan komt en hoe zij zich 
verder zal ontwikkelen, vindt hier de 
antwoorden.   www.germany.travel/
karlsruhe/zkm

Het kasteel van Karlsruhe is het oudste 
gebouw van de stad – en het middel-
punt. 32 straten en lanen lopen hiervan-
daan als zonnestralen in alle richtingen 
en geven de stad zijn unieke waaiervorm.   
www.germany.travel/karlsruhe/palace

Ontdek de video  
over Karlsruhe in  
de Mediagalerij op  
germany.travel.

Zoek ook eens naar de 
volgende begrippen 
op onze website

  Centrum voor kunst 
en mediatechnologie 
ZKM · Waaierstad · 
Karlsruher piramide 

kennis

45



www.germany.travel/KASSEL

Ontdek de video   
over Kassel in de 
Mediagalerij op 
germany.travel.

Meer dan sprookjesvertellers: het Brü-
der-Grimm-Museum is gewijd aan twee 
van de belangrijkste persoonlijkheden 
van de Duitse cultuurgeschiedenis, die 
ook grote prestaties hebben geleverd als 
taalwetenschappers, rechtsgeleerden en 
historici. www.germany.travel/kassel/
brothers-grimm-museum

Stad van de gebroeders Grimm en 
hart van de hedendaagse kunst-
wereld: Kassel is het allebei. 
Sprookjes ontmoeten avant-garde 

– en beide zijn bepalend voor de 
sfeer in een van de meest veelzij-
dige cultuursteden van Duitsland. 
En natuurlijk is hier ook een thea-
terlandschap dat al eeuwenlang 
met zijn tijd meegaat: met hoog-
staande classicistische architec-
tuur, musea van klassiek tot mo-
dern en natuurwetenschappelijke 
verzamelingen van topklasse.   
www.germany.travel/kassel

TOP 100   Een van de mooiste parken in 
Europa is het Bergpark Wilhelmshöhe: 
een perfect samenspel van natuur en 
tuinarchitectuur met aquaducten, casca-
des, fonteinen, watervallen – en de zich 
boven alles verheffende Hercules.     
www.germany.travel/unesco/ 
wilhelmshoehe-park

Totaal

De documenta is de belangrijkste reeks tentoonstellingen op het 
gebied van de hedendaagse kunst ter wereld, een evenement dat zich 

beweegt tussen protest, enthousiasme, provocatie en triomf. Eens in de 5 jaar 
100 dagen geopend.   www.germany.travel/kassel/documenta

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Duitse sprookjesroute · Museum Fride-
ricianum · Hercules-Wartburg-fietsroute 

kunstwerk
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www.germany.travel/KIEL

Onderwaterwereld: In het Ostsee Info-Center neemt u als het ware een duik in deze 
binnenzee, waaraan maar liefst negen landen liggen. U ervaart ook waarom dit na-
tuurwonder in gevaar is – en hoe het beschermd kan worden.   www.germany.travel/
kiel/baltic-infocentre

Wat zou Kiel zijn zonder water? De 
langgerekte Kieler Förde aan de 
Oostzee, de haven, de enorme 
scheepswerven, elegante cruise-
schepen, zeilregatta's en een be-
langrijk scheepvaartmuseum: de 
maritieme sfeer is overal te proe-
ven. Net als de typisch noordse ont-
spannenheid, die zich hier als een 
rustige en tegelijkertijd gezellige 
manier van leven van zijn beste 
kant laat zien.     
www.germany.travel/kiel

Ontdek de video  
over Kiel in de  
Mediagalerij  
op germany.travel.

De Kieler Woche is het 
mega-event van de zeilsport: 

elk jaar in juni nemen de beste 
zeilers ter wereld hieraan deel. Ook 
vieren ze dan een enorm stads- en 
volksfeest, waarop landrotten 
eveneens van harte welkom zijn. 
www.germany.travel/kiel/
kiel-week-regatta

Water Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Ostsee Info-Center ·  
Noord-Oostzeekanaal · 
Muziekfestival van   
Sleeswijk-Holstein · Kieler 
Woche

werelden
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Het Oberes Mittelrheintal – met zijn 
vele burchten het summum van Duitse 
Rijnromantiek. Veel bezongen en al 
generaties lang geliefd: wanneer er een 
'perfect' landschap bestaat, dan ligt dat 
hier, tussen Koblenz en de steden Bingen 
en Rüdesheim.  www.germany.travel/
unesco/middle-rhine

architectuur

Eigenlijk ligt Koblenz op zich al midden in een schitterend natuurlandschap. Maar 
kennelijk vonden de inwoners dit nog niet genoeg en zo organiseerden ze in 
2011 de Bundesgartenschau. Het evenemententerrein en recreatiepark 
waar deze tuinbouwtentoonstelling werd gehouden, bepaalt sindsdien 
het gezicht van de stad. Een gezicht dat in 2.000 jaar tijd niets van zijn 
schoonheid heeft verloren, maar juist steeds aantrekkelijker is geworden.   
www.germany.travel/koblenz

www.germany.travel/KOBLENZ

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Slot Stolzenfels · Mittelrhein Museum · 
Vesting Ehrenbreitstein · Romanticum

Tuin
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TOP 100   Het Deutsches Eck aan 
de samenloop van Rijn en Moezel 
weerspiegelt de Duitse geschiede-
nis beter dan vrijwel iedere andere 
plek die herinnert aan de stichting, 
vernietiging en deling van Duitsland 

– en trekt miljoenen bezoekers.     
www.germany.travel/koblenz/  
deutsches-eck

Uitkijkplatform op het terrein van de Bundesgartenschau 49



www.germany.travel/COLOGNE

Rijn

Stadspanorama van Keulen

metropool

50 www.germany.travel



De Rijn is lang. Maar geen andere stad is zozeer 'stad aan de Rijn' – en 
daarmee ook het summum van de levenslust van de mensen die aan 
deze rivier wonen – als Keulen. En vrijwel geen andere stad staat zozeer 
in het teken van één enkel bouwwerk: de Dom van Keulen is meer dan 
een symbool. Zoals Keulen, hoewel het miljoenen inwoners heeft, meer 
is dan gewoon maar een stad, en je het eerder een kwestie van gevoel 
kunt noemen. Wat je op zijn laatst constateert bij het tweede glas 'Kölsch', 
ergens in de historische binnenstad.   www.germany.travel/cologne

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Art Cologne · Eau de cologne · Musical Dome · Dom van 
Keulen · Romeins-Germaans Museum · Christopher Street Day
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www.germany.travel/COLOGNE

Als het in Keulen carnaval is, gaan alle remmen los: elk jaar van 11 november om 
11 over 11 tot Aswoensdag heerst er een feeststemming in de stad. En helemaal 

vanaf de 'Weiberfastnacht', wanneer de carnavalsvierders de stad volledig overnemen. 
Tot plezier van de inwoners – en de bezoekers.   www.germany.travel/cologne/carnival

Kunsttempel bij de Dom: het Museum Ludwig is een van de 
belangrijkste galerieën van de moderne en hedendaagse kunst. 
Geen wonder – met werken als Roy Lichtensteins 'Maybe' of 
Andy Warhols 'Brillo Boxes“'.   www.germany.travel/cologne/
ludwig-museum

TOP 100   De Dom van Keulen: niets missen de inwo-
ners van de stad als ze op reis zijn meer dan de aanblik 
van hun geliefde dom. UNESCO-Werelderfgoed, een 
van de grootste kerken ter wereld, de Drie-Konin-
gen-schrijn: redenen daarvoor zijn er inderdaad genoeg.   
www.germany.travel/unesco/cologne-cathedral

TOP 100   Troost voor de ziel: het Chocolademuseum leidt zijn 
bezoekers door de meer dan 3.000-jarige geschiedenis van deze 
zoete verleiding. Absoluut onweerstaanbaar is de chocolade-
fontein in de foyer: wafels dopen is uitdrukkelijk toegestaan.   
www.germany.travel/cologne/chocolatemuseum

Ontdek de video over Keulen  
in de Mediagalerij op germany.travel.
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www.germany.travel/KREFELD

Kunstwerken op zich: de twee 
kunstmusea in Krefeld zijn geves-
tigd in elegante villa's van de topar-
chitect Ludwig Mies van der Rohe. 
En daarmee een soort natuurlijke 
omgeving voor moderne, postmo-
derne en hedendaagse kunst.     
www.germany.travel/krefeld/ 
artmuseums

Zoek ook eens naar de volgende  
begrippen op onze website

  Elfrather See ·  
NiederRhein-route

Kunst en nijverheid zijn in Krefeld, het Duitse centrum van de textielindustrie, altijd 
al hand in hand gegaan. Fluweel, zijde en brokaat hebben de stad beroemd gemaakt. 

'Meister Ponzelar', het beeld van een zijdewever met een rol lakenstof op zijn 
schouder, herinnert daar nog altijd aan. In het stadsdeel Linn wordt de grootste 

handwerkmarkt van Duitsland gehouden en in de mooie oude brouwerijres-
taurants wordt de kunst van het bierbrouwen uitstekend beheerst.     

www.germany.travel/krefeld

nijverheid

Haus Lange en Haus Esters

Kunst
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www.germany.travel/LEIPZIG

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Auerbachs Keller · Bach-Museum · Museum 
der bildenden Kunst · Thomaskirche · Bachfest · 
Baumwollspinnerei · Mendelssohn-Haus
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Dat de revolutie in 1989 begon in Leipzig, was een geniale zet 
van de geschiedenis. Onder regie van Kurt Masur gebeurden 
hier opzienbarende dingen – zoals al vaker het geval was. 
 Bijvoorbeeld toen Johann Sebastian Bach werkzaam was als 
cantor van de Thomaskirche en toen Robert Schumann en  Clara 
Wieck de stad in de ban brachten van hun muziek. Dat Goethe 
hier eveneens graag kwam, is dan ook geen wonder. Al was dat 
misschien alleen maar om koffie te drinken in café Zum 
 Arabischen Coffe Baum, sinds 1711 een trefpunt van genieën en 
andere mensen.   www.germany.travel/leipzig

Genialiteit

Goethe-standbeeld voor de Alte Börse op de Naschmarkt 55



www.germany.travel/LEIPZIG

Waar wijn en geest elkaar ontmoeten: de 
Auerbachs Keller bestaat al sinds 1525. Niet 
alleen ten tijde van Goethe het populairste 
studentencafé en wijnlokaal wijd en zijd 

– en nog altijd een van de beroemdste res-
taurants ter wereld.   www.germany.travel/
leipzig/auerbachs-keller

Met het Bachfest Leipzig eert de stad de grote componist 
die hier meer dan 20 jaar lang het culturele leven heeft 

bepaald. Wereldberoemde vertolkers, grote orkesten: voor Bach 
komen ze allemaal.   www.germany.travel/leipzig/bachfestival

Het Thomanerchor is misschien niet het 
oudste jongenskoor van Duitsland, maar 
wel een van de beroemdste. In 1254 voor 
het eerst vermeld in de oorkonden, thuis 
in de Thomaskirche – en een hemelse be-
levenis op aarde.   www.germany.travel/
leipzig/stthomaschoir

Ontdek de video over Leipzig  
in de Mediagalerij op germany.travel.

De Leipziger Baumwollspinnerei: 
vroeger centrum van de textielindus-
trie, nu een moderne kunstlocatie. 
Met ateliers, galerieën, werkplaatsen 

– en nog een genie: Neo Rauch, de 
grondlegger van de Leipziger Schule.   
www.germany.travel/leipzig/ 
baumwollspinnerei
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Wie Leverkusen bezoekt, verwacht eigenlijk een stad waaraan 
duidelijk te zien is dat deze een belangrijk aandeel heeft gehad 
in de geschiedenis van de chemische industrie. En dat is ook zo: 
al voordat de stad in 1930 werd gesticht, was hier het wereld-
concern Bayer AG gevestigd. Maar dat is slechts één kant van de 
stad – de andere is cultuur en een gecultiveerde leefstijl met een 
groot jazzfestival, een interessante kunstscene – en een van de 
mooiste Japanse tuinen die er bestaan.     
www.germany.travel/leverkusen

www.germany.travel/LEVERKUSEN

Japanse tuin

Verrassings

Zoek ook eens naar de 
volgende begrippen 
op onze website

  Leverkusen centrum · 
Slot Morsbroich

effect
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www.germany.travel/LUEBECK

In het literatuurmuseum Buddenbrook-
haus – Thomas-Mann-Zentrum Lübeck 
volgen de bezoekers de sporen van de 
'Buddenbrooks' – en natuurlijk van de fa-
milie Mann, de beroemdste auteursfami-
lie van Duitsland.   www.germany.travel/
luebeck/buddenbrookshouse

Tot de Hanze, het handelsverbond 
dat in de middeleeuwen zo machtig 
was, behoorden vele steden, maar er 
kon er slechts een de onomstreden 
koningin zijn: Lübeck. Een schitteren-
de metropool van de eerste globali-
sering – en met zijn historische bin-
nenstad met zeven torens een 
eeuwige schoonheid van het noor-
den. Volkomen terecht geniet deze 
sinds 1987 speciale bescherming als 
UNESCO-Werelderfgoed. Wat bezoe-
kers er overigens niet tegen be-
schermt eens flink door te zakken in 
de vele restaurants, kroegen en bars.   
www.germany.travel/luebeck

TOP 100   De trots en het symbool van Lü-
beck, de Holstentor, is een van de bekend-
ste gebouwen in Duitsland. Niet alleen 
van buiten bezienswaardig, maar ook van 
binnen, waar het handels- en scheep-
vaartmuseum u uitnodigt voor een bezoek.
www.germany.travel/unesco/holstengate

Koningin 
Hanze

Schandalig lekker: Lübecker marsepein is voor snoepers en lekkerbekken uit 
de hele wereld het zondigen waard. Maar het wordt hun vergeven, want deze 
delicatesse van amandelen en suiker is echt onweerstaanbaar.     
www.germany.travel/luebeck/marzipan

Ontdek de video  
over Lübeck in de  
Mediagalerij  
op germany.travel.

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Holstentor · Lübecker marsepein · 
Museumsquartier St. Annen ·   
Thomas-Mann-Zentrum

van de
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www.germany.travel/LUDWIGSHAFEN

Rhein-Galerie Ludwigshafen

Ontspannings
Als innerlijke waarden bepalend zijn, hoeft 
Ludwigshafen, al tijdenlang de plaats van ves-
tiging van de chemiereus BASF, zich geen zorgen 
te maken. Want Ludwigshafen heeft zich ont-
wikkeld tot een kunstzinnige, vriendelijke stad, 
waar shoppen – bijvoorbeeld in de Rhein-Gale-
rie met zijn ca. 130 winkels –, de kroegenbuurt 
in het stadsdeel Hemshof en de kunst van Miró, 
Max Bill en andere grootheden het karakter 
vormen. En karakter telt uiteindelijk.     
www.germany.travel/ludwigshafen

Zoek ook eens naar de 
volgende begrippen 
op onze website

  Festival des Deutschen 
Films · Rhein-Galerie

oefening
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www.germany.travel/MAGDEBURG

Magdeburg, een van de oudste ste-
den in de nieuwe Duitse deelstaten, 
kun je op verschillende manieren 
bekijken. Als traditierijke keizerstad, 
domstad, handelsstad, vestingstad 
die meer hoogte- en dieptepunten 
heeft gekend dan de meeste ande-
re steden. Of als stad die altijd heeft 
geloofd aan zichzelf en de toekomst, 
een stad waar net zo goed plaats is 
voor wetenschap en techniek als 
voor kunst, die hier eigenlijk altijd 
modern is geweest. Ook al wordt 
deze tentoongesteld in het oudste 
klooster van Magdeburg.     
www.germany.travel/magdeburg

De imposante torens van de dom St. Mau-
ritius und St. Katharina zijn al van verre 
zichtbaar. De eerste gotische kathedraal in 
Duitsland en de grafkerk van keizer Otto I 
is de trots van de stad en getuige van een 
groot tijdperk.   www.germany.travel/ 
magdeburg/cathedral

Dubbele ster
Kunstmuseum in het klooster Unser Lieben Frauen

De Groene Citadel verenigt alles waaraan 
je denkt bij Friedensreich Hundertwas-
ser: dansende ramen, golvende vloeren, 
begroeide daken en goudglanzende 
uivormige torenkoepels. En maakt je bij de 
eerste aanblik al blij.  www.germany.travel/
magdeburg/green-citadel

Zoek ook eens naar de volgende 
begrippen op onze website

  Groene Citadel · 
Elbauenpark
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Te vinden direct langs  
de Autobahn  bij afslag 34 “luchthaven” 
maandag – zaterdag: van 10.00 tot 19.00 uur
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Ontdek een unieke winkelwereld in het grootste outletcentrum van Duitsland. 
Mode & styling, een indrukwekkende architectuur, 2.600 gratis parkeerplaatsen en eetgelegenheden 

voor elke smaak: hier vind u de ideale combinatie van luxe, elegantie, vertier en lifestyle.

130 MERKEN · VERLAAGDE* PRIJZEN HET HELE JAAR DOOR

SIMPLY STYLE
Ontdek het grootste outletcentrum van Duitsland
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www.germany.travel/MAINZ

De 'Meenzer Fassenacht' is in Mainz zoiets als het vijfde jaargetijde. Kort, 
maar hevig: wanneer de carnavalsoptocht door de binnenstad trekt, is het 

hek van de dam. Tot op Aswoensdag alles ineens weer voorbij is – maar gelukkig 
alleen tot de volgende keer.   www.germany.travel/mainz/carnival

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Kunsthalle Mainz · Naturhistorisches Museum · 
Isis- und Mater Magna-Heiligtum · Mainzer carnaval
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Geloofs
feesten

Ook al zijn niet alle inwoners van 
Mainz gelovig, op hun dom als in-
drukwekkend monument van het 
geloof zijn ze allemaal trots. Daar-
over zijn ze het net zo eens als over 
wijn en het carnaval aan de Rijn – 
als die er niet waren, zou het leven 
voor hen niet onmogelijk zijn, maar 
wel on interessant. Een leven dat 
verder vooral plaatsvindt in de 
mooie historische binnenstad met 
zijn kronkelige straatjes. En in de 
gezellige wijnlokalen, die hier in 
bijna elk tweede huis te vinden zijn.   
www.germany.travel/mainz

Het Gutenberg-Museum is gewijd aan 
de boekdrukkunst, die in Mainz werd 
uitgevonden. Kunst – of handwerk? De Gu-
tenberg-bijbel is het in ieder geval allebei 
tot in de perfectie. www.germany.travel/
mainz/gutenberg-museum

Het Römisch-Germanisches Zentralmuseum is een uniek museum 
met tentoonstellingsstukken uit de periode van de steentijd tot de 
middeleeuwen – onder andere vijf antieke schepen en een Romein-
se globe.   www.germany.travel/mainz/centralmuseum

Dom van Mainz

Het middelpunt van de stad, de Dom St. 
Martin, bestaat al meer dan 1.000 jaar. 
Majestueus en verheven – en een van 
de belangrijkste kerkgebouwen van het 
hele land.   www.germany.travel/mainz/
cathedral

Ontdek de video  
over Mainz in de 
Mediagalerij  
op germany.travel.
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www.germany.travel/MANNHEIM

Dat Mannheim inventief maakt, 
bewijzen baanbrekende ontwik-
kelingen als de tweewieler, de au-
tomobiel en het raketvliegtuig. En 
zoals blijkt uit het museumland-
schap in Mannheim, waren en zijn 
er ook vindingrijke mensen op an-
dere gebieden. De Reiss-Engel-
horn-Musea, het Technoseum en 
de Kunsthalle zijn de drie belang-
rijkste, maar ook de kleinere, bij-
voorbeeld het kunst- en muziek-
museum Bassermannhaus, zijn 
het bezoeken waard.     
www.germany.travel/mannheim

Expositie 'MusikWelten' in het museum Bassermannhaus

Een duidelijke zaak: Mannheim staat bekend als 'kwadratenstad'. Het 
rastervormige stratennet in de binnenstad werd ontworpen en aangelegd 
in de 17e eeuw; de verschillende kwadraten worden aangeduid met een 
letter-cijfercombinatie.   www.germany.travel/mannheim/city-centre

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Watertoren · Kasteel 
Mannheim · Popacademie

Museum landschap
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www.germany.travel/MOENCHENGLADBACH

Kasteel 
rondleiding

Er zijn vele goede redenen om een 
bezoek te brengen aan Mön-
chengladbach, een moderne, 
kunstzinnige stad in het uiterste 
westen van Duitsland. Een bezoek 
aan de twee kastelen hoort daar 
dan beslist ook bij: het prachtige 
renaissanceslot Rheydt en het mid-
den in een romantisch park gele-
gen waterslot Wickrath. En met 
werken van Beuys, Serra, Warhol, 
Polke, Richter en andere topkun-
stenaars is ook het museum Abtei-
berg van Hans Hollein de moeite 
waard.   www.germany.travel/
moenchengladbach

Slot Rheydt

Zoek ook eens naar de volgende 
begrippen op onze website

  Museum Abteiberg · 
Slot Wickrath 
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www.germany.travel/MUNICH

Charme
 offensief

De parochiekerk St. Peter op de Marienplatzwww.germany.travel66



 offensief
München, een stadsidylle onder een blauw met witte lucht, wekt het en-
thousiasme van zijn bezoekers met de typisch Beierse manier van leven en 
heel veel charme. Dat begint in de prachtige binnenstad – en houdt in een 
van de vele biertuinen nog lang niet op. In de exclusieve winkelstraten 
Ludwigstraße en Kaufinger Straße, in de hippe wijken rondom de Glocken-
bachplatz en de Müllerstraße: hier voel je je overal helemaal thuis. Wat ook 
geldt voor de Allianz-Arena, een van de mooiste stadions ter wereld. Vooral 
wanneer je niet hoort bij de club die hier een uitwedstrijd speelt.     
www.germany.travel/munich

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Englischer Garten · Marienplatz · Hofbräuhaus · 
BMW Welt · Wittelsbacher residentie · Viktualienmarkt
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www.germany.travel/MUNICH

TOP 100   De Marienplatz, vlak naast de Frauenkirche, is het 
oudste en mooiste plein in het levendige centrum van de stad, 
dat tot in ieder detail het bezichtigen waard is. En vanwege het 
prachtige klokkenspel in de raadhuistoren ook het luisteren 
waard.   www.germany.travel/muenchen/marienplatz

Sinds 1810 wordt hier elk jaar het Oktober-
feest gehouden, het grootste volksfeest ter 

wereld. Als het bier stroomt, er muziek klinkt uit alle 
feesttenten, er honderden kermisattracties staan en 
er een optimale stemming heerst, is het weer zover: 
O’zapft is – het Oktoberfeest is begonnen!     
www.germany.travel/muenchen/oktoberfest

TOP 100   Eén museum, vier collecties: de Pinakothek der Moderne is een 
kunstmuseum van topklasse. Schilderkunst, architectuur, grafische kunst 
en design van het hoogste niveau – in een museumlandschap van super-
latieven.   www.germany.travel/muenchen/pinakothek

TOP 100   De traditionele vrijetijdsoase van de stad is de Engli-
scher Garten, een van de grootste binnenstedelijke parken ter 
wereld. Hier komt heel München naar toe om te wandelen en 
te flaneren ... of bier te drinken bij de Chinesischer Turm.     
www.germany.travel/munich/english-garden

Winkelparadijs in het centrum: de 
Viktualienmarkt is een waar eldorado 
voor fijnproevers. Hier is gewoon alles 
te koop wat lekker is. En natuurlijk hoort 
een koel biertje in de aangrenzende 
biertuin er ook bij.   www.germany.travel/ 
muenchen/viktualienmarkt

Ontdek de video over München  
in de Mediagalerij op germany.travel.
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WITH THE KIND SUPPORT OF

NORTH RHINE-WESTPHALIA.
CITYBREAK AT ITS BEST.
Take it from us, NRW is the ultimate destination for city (s)hopping. You will find designer names lined up 

on the popular shopping streets as well as tiny niche or traditional stores on those winding old town streets 

which are just begging to be explored. If you are a shopping aficionado and planning your next city break, 

you should look no further than the NRW region. With chic design hotels, exquisite cuisine and world-class 

culture, you will experience the very best that city life has to offer. To plan your perfect city break and find out 

what offers are available, see

WWW.NRW-TOURISM.COM/CITIES
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www.germany.travel/MUENSTER

Levens
kwaliteitZeker, er zijn verschillende steden 

die je de mooiste van Duitsland 
zou kunnen noemen, en Münster 
hoort daar beslist ook bij. Maar 
alleen Münster is ook al eens uit-
geroepen tot 'meest leefbare stad 
ter wereld'. Een jonge universiteits-
stad met een lange, rijke geschie-
denis – toegankelijk, ongecompli-
ceerd en ongedwongen. En zoals u 
op zijn laatst zult vaststellen op de 
Prinzipalmarkt met zijn 48 huizen 
met puntgevels, inderdaad prach-
tig.   www.germany.travel/ 
 muenster

Waar Picasso in Duitsland leeft: het kunstmuseum Pablo Picasso is het enige in 
zijn soort in Duitsland. En ook een van de belangrijkste: met ruim 800 lithografie-
en van de meester bezit het een wereldwijd bewonderde collectie.     
www.germany.travel/muenster/picasso-art-museum
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Prinzipalmarkt

Ontdek de video  
over Münster in de  

Mediagalerij  
op germany.travel.

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Kuhviertel · Kunstmuseum Pablo  
Picasso · Prinzipalmarkt · Friedenssaal
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www.germany.travel/NUREMBERG

Tijdspiegel

Germanisches Nationalmuseum en Straße der Menschenrechte72 www.germany.travel



In Neurenberg hebben vele 
verschillende tijdperken hun 

sporen nagelaten. Zo herleeft de tijd van 
de eerste Duitsers in het Germanisches 

 Nationalmuseum, zijn de middeleeuwen overal te 
 vinden en getuigen tal van prachtige gebouwen van de re-

naissance en de nieuwe tijd. De barok is rijk vertegenwoordigd in de 
buurstad Erlangen. En dat het tussen deze steden in gelegen Fürth meer dan 

1.000 monumenten telt, bevestigt dat hier geschiedenis is geschreven. Eigenlijk altijd al.   
www.germany.travel/nuremberg   www.germany.travel/fuerth   www.germany.travel/erlangen

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Spoorwegmuseum · Speelgoedmuseum · 
Albrecht-Dürer-Haus · Kaiserburg
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www.germany.travel/NUREMBERG

Hier worden kinderdromen waar: Neurenberg is het centrum van 
de Duitse speelgoedindustrie. Veel ambachtslieden en werkplaat-
sen hebben zich er sinds de middeleeuwen mee beziggehouden 
en sinds 1950 wordt hier de grootste speelgoedbeurs ter wereld 
gehouden.   www.germany.travel/nuremberg/city-of-toys

TOP 100   De Kaiserburg in Neu-
renberg heeft zijn naam niet voor 
niets: vanaf Frederik Barbarossa 
hebben alle keizers van het Heilige 
Roomse Rijk hier regelmatig gere-
sideerd. De ligging, de grootte, het 
interieur en de stijl: ze wisten wel 
waarom.   www.germany.travel/
nuremberg/kaiserburg-castle

Het documentatiecentrum op het Reichsparteitags-
gelände, het terrein waar van 1933 tot 1938 de massabij-
eenkomsten van de nazipartij plaatsvonden, geeft een 
indringend beeld van het nationaalsocialisme – en van de 
donkerste tijd in de Duitse geschiedenis.     
www.germany.travel/nuremberg/documentation-centre

TOP 100   Albrecht Dürer, het universele genie uit Neurenberg, 
woonde ooit in een mooie stadsvilla. Tegenwoordig is het 
Albrecht-Dürer-Haus een van de grootste attracties van de stad. 
Het leven in de 16e eeuw is hier als het ware 'live' te beleven.   
www.germany.travel/nuremberg/albrecht-duerer-house

Ontdek Neurenberg op het  
germany.travel YouTube-kanaal.
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www.germany.travel/OSNABRUECK

Herinneringscultuur
Osnabrück herinnert zijn bezoekers aan grote gebeurte-
nissen. Bijvoorbeeld aan de beroemde Varusslag in het 
jaar 9 van onze tijdrekening. Aan de Dertigjarige Oorlog 
en de Vrede van Westfalen in 1648. En aan de rampza-
lige Tweede Wereldoorlog. Maar wat ze zich naderhand 
vooral zullen herinneren, is dat Osnabrück een bijzonder 
bezienswaardige, veelzijdige en heterogene stad is. 
En vooral een vreedzame en innemende stad.    
www.germany.travel/osnabrueck

De St. Marienkirche en het raadhuis, waar de Vrede van Westfalen werd gesloten

Zoek ook eens naar de 
volgende begrippen 
op onze website

  Felix-Nussbaum-Haus · 
Varusslag
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www.germany.travel/OSNABRUECK

Een ruimte tegen het vergeten: het Felix-Nussbaum-Haus van de Amerikaanse 
architect Daniel Libeskind toont het leven en werk van de in 1944 in Auschwitz 
vermoorde Joodse kunstenaar Felix Nussbaum. Aangrijpend, irriterend – en een 
blijvende herinnering.   www.germany.travel/osnabrueck/felix-nussbaum-house

Het eerste uur nul van Europa: in het 
raadhuis van Osnabrück werd na de gru-
welen van de Dertigjarige Oorlog in 1648 
de vrede gesloten. In de Vredeszaal tonen 
42 portretten de protagonisten van deze 
grote gebeurtenis.  www.germany.travel/
osnabrueck/ peacehall

Kunst in het zout: de projec-
tie-biennale in het nabijgele-

gen Bad Rothenfelde is een lichtfesti-
val. Het historische radeerwerk 
verandert dan in het projectievlak 
van een bewegend beeldverhaal – elf 
meter hoog en ruim een kilometer 
lang.   www.germany.travel/
osnabrueck/lichtsicht-biennale

Ontdek de video over Osnabrück  
in de Mediagalerij op germany.travel.
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www.germany.travel/POTSDAM

Droom

Op de een of andere manier wer-
den in Potsdam altijd al dromen 
waargemaakt. Bijvoorbeeld de 
Pruisische droom van glans en glo-
rie. Pruisen bestaat allang niet 
meer, maar de prachtige bouwwer-
ken van de architecten van de Prui-
sische koningen zijn gebleven. Een 
historische nalatenschap zoals 
maar weinig steden die bezitten. 
Dromen van een volkomen andere 
aard werden gerealiseerd in Ba-
belsberg: vanaf het moment dat 
beelden konden bewegen, zijn er 
hier heel wat belangrijke speel-
films ontstaan.     
www.germany.travel/potsdam

Neues Palais

fabriek

Zoek ook eens naar de volgende  
begrippen op onze website

  Glienicker Brücke · Museum 
Alexandrowka · Villa Schöningen 
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www.germany.travel/POTSDAM

TOP 100   Sinds 1990 UNESCO-We-
relderfgoed: slot Sanssouci, dat 
ook wel het 'Versailles van Pruisen' 
wordt genoemd, is een wonder-
werk van de bouwkunst. En vormt 
samen met de parken en tuinen 
een schitterend geheel.     
www.germany.travel/unesco/
sanssouci

Het filmpark Babelsberg geeft een fascinerend beeld van de ge-
schiedenis van de Duitse film. En achter de coulissen. Hier kunnen 
de bezoekers met eigen ogen zien hoe een show wordt gemaakt 
of scènes voor de volgende blockbuster made in Potsdam worden 
opgenomen.   www.germany.travel/potsdam/filmpark-babelsberg

Edele grootsheid: het historische cen-
trum van Potsdam. De Alter Markt met 
koetshuis en obelisk, de Neuer Markt, de 
Nikolaikirche, de lusthof, het Altes Ra-
thaus – een voormalig stadskasteel – de 
Luisenplatz, de prachtige stadspoorten: je 
moet het zien om het te geloven.     
www.germany.travel/potsdam/citycentre

Ontdek de video  
over Potsdam in de  
Mediagalerij  
op germany.travel.
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Ontdek Regensburg  
op het germany.travel  
YouTube-kanaal.

www.germany.travel/REGENSBURG

Betovering
Er is vrijwel geen stad waarop het predicaat 'Werelderfgoed' zo van 
toepassing is als Regensburg. Hier komt 2.000 jaar geschiedenis tot 
leven; de monumenten zijn nauwelijks te tellen en de kleine straatjes 
en pleinen stralen een ongekende charme uit. En dat Regensburg be-
kend staat als de Duitse stad met de grootste kroegendichtheid, maakt 
het voor sommige bezoekers nog aantrekkelijker. Maar het is natuurlijk 
niet nodig dat je iets drinkt om Regensburg mooi te vinden.     
www.germany.travel/regensburg

Maar liefst 984 gebouwen vormen het 
UNESCO-Werelderfgoed 'Oude bin-
nenstad van Regensburg en Stadtam-
hof', waaronder de 'Steinerne Brücke', 
de dom, het Domschatz museum en de 
Krauterermarkt met de kloosterkerk St. 
Johann.   www.germany.travel/unesco/
regensburg

Steegje in de oude binnenstad met blik op de dom

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Dom van Regens-
burg · Familietorens
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www.germany.travel/ROSTOCK

Baksteen
gotiek

De kleur van Rostock is rood – of 
liever gezegd: baksteenrood. Deze 
stad, ooit een centrum van de Han-
ze, ademt nog steeds de geest van 
de tijd waarin zeevaarders en 
machtige handelshuizen het lot 
bepaalden. Dat is nu niet meer zo, 
maar in de 'Hanse Sail', een van de 
grootste volksfeesten in het Oost-
zeegebied, leeft de maritieme tra-
ditie voort. En ook aan de kleur die 
in Rostock overheerst, is de afgelo-
pen eeuwen eigenlijk niets veran-
derd. www.germany.travel/ 
 rostock

Oostzeebad en haven: Warnemünde is een maritieme idylle met kleurrijke vissershui-
zen, tuffende vissersboten en gezellige visrestaurants. Maar er is hier natuurlijk meer 
dan alleen vis.   www.germany.travel/rostock/harbour-ostseebad-warnemuende

Ontdek de video  
over Rostock in de  
Mediagalerij  
op germany.travel.
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De historische binnenstad van Rostock heeft gewoon alles: prach-
tige huizen met puntgevels, imposante stadskerken, relicten van de 
oude vestingwerken, een gotisch raadhuis, het neogotische Stände-
haus ... en volop zeelucht.   www.germany.travel/rostock/oldquarter

Wapen op het Ständehaus

Zoek ook eens naar de volgende   
begrippen op onze website

  Europese route van de gotische 
baksteenbouw · IGA Park · Hanse Sail 
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www.germany.travel/RUHRREGION

Ze staan er nog: de hoogovens, 
gasreservoirs en schachttorens die 
het gezicht van het Ruhrgebied 
eeuwenlang hebben bepaald. 
Maar kolen worden er allang niet 
meer gedolven – theater, muziek, 
schilderkunst, dans, performance 
e.d. hebben hun plaats ingenomen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van de 
Ruhrfestspiele, een van de grootste 
en meest gerenommeerde thea-
terfestivals van Europa. Hierin ma-
nifesteren zich de opbloei van de 
regio, het herwonnen zelfbewust-
zijn – en het plezier dat de mensen 
hebben in verrassingen en ontdek-
kingen.   www.germany.travel/
ruhrregion

Ruhrtriennale in het landschapspark Duisburg-Nord

Ontdek het 
 Ruhrgebied op het  

germany.travel  
YouTube-kanaal.Kwantumsprong

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Zeche Zollverein · Ruhrtriennale · 
Ruhrfestspiele · Industriële erfgoedroute
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Met het grootste mijnbouwmuseum 
ter wereld is Bochum misschien wel de 
meest typische Ruhrgebiedstad. Maar 
het is ook een vooraanstaande theater-
stad – en met de Bermudadriehoek de 
uitgaansstad bij uitstek van de regio.   
www.germany.travel/ruhrregion/bochum

De industriële erfgoedroute begint – of eindigt – in Duisburg en loopt langs 
54 indrukwekkende getuigenissen van het verleden. Het landschapspark 
Duisburg-Nord met o.a. een duikcentrum en een klimtuin ligt direct aan deze 
route.   www.germany.travel/ruhrregion/duisburg

De kunst zichzelf te verwezenlijken: Essen is sinds het 
culturele hoofdstadjaar 2010 als het ware het centrum 
van het Ruhrgebied. Open voor nieuwe dingen en 
onconventioneel – en met de Zeche Zollverein het 
epicentrum van een nieuwe identiteit.     
www.germany.travel/ruhrregion/essen

Kolen, staal en bier hebben Dortmund groot ge-
maakt. Maar tegenwoordig is cultuur de katalysa-
tor van Dortmund, een stad met een ongedwongen 
levensstijl en een creatieve uitstraling. Een lekker 
biertje is echter nog altijd overal verkrijgbaar.     
www.germany.travel/ruhrregion/dortmund

Een adembenemende ontwikkeling: Oberhausen is van een 
grijze muis veranderd in een winkel- en recreatiestad. Grote 
trekpleister is het CentrO met ruim 200 winkels. Plus een recre-
atiepark, waterwereld, musicaltheater en meer.     
www.germany.travel/ruhrregion/oberhausen
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Goed eten en drinken: dat kun je in Saarbrücken uitstekend. 
Een sympathieke, hartelijke stad, waar naast getuigenissen 
van de bloeitijd van de barok bijvoorbeeld ook het Saarland-
museum te vinden is met een van de interessantste kunst-
collecties van Duitsland, waartoe onder andere 'Das Blaue 
Pferdchen' van Franz Marc behoort. De binnenstad wordt 
gekenmerkt door op Frankrijk geïnspireerde levenslust en 
ontspannen genieten – net als een groot aantal leuke stads-
wijken met elk hun eigen karakter.   www.germany.travel/
saarbruecken

www.germany.travel/SAARBRUECKEN

Hartelijkheid
Zoek ook eens naar de volgende 
begrippen op onze website

  Saarlandmuseum · 
Völklinger Hütte ·   
Warmtekrachtcentrale 
Römerbrücke 

Industriegeschiedenis om aan te raken: 
de vlak bij Saarbrücken gelegen Völklin-
ger Hütte, de enige vroegere ijzersmel-
terij die volledig behouden is gebleven, 
UNESCO-Werelderfgoed en een van de 
centrale punten op de Europese route 
van industrieel erfgoed.     
www.germany.travel/unesco/ 
v oelklingen-ironworks
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www.germany.travel/SCHWERIN

Sprookjesslot

TOP 100   Het meer en het slot: een schitterend samenspel van natuur 
en menselijke dadendrang. Gelegen op een eilandje en met de Burg- en 
Schlossgarten een totaalkunstwerk als uit een sprookje.     
www.germany.travel/schwerin/schwerin-castle

Het merenlandschap van Schwerin: natuurwonder en watersportparadijs tegelijk. De 
Schweriner See is een van de grootste meren van Duitsland, maar ook zijn kleinere 
broertjes hebben hun eigen schoonheid en bekoring.   www.germany.travel/schwerin/
lakeland-region

Schwerin, de stad van de zeven me-
ren, is de kleinste deelstaathoofd-
stad van Duitsland. Maar het is ook 
een stad met een grote geschiedenis 
en cultuur – en met karakter. Een 
stad die helemaal in het teken staat 
van zijn sprookjesachtige slot ... en 
die zich met een volle evenementen-
kalender, bezienswaardige musea 
en vooral het geweldige slotfestival 
kan meten met iedere andere hoofd-
stad. Want grootte is niet altijd be-
palend.   www.germany.travel/ 
 schwerin

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Schleswig-Holstein- 
Haus · Schelfstadt · Slot 
Schwerin
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Aan de ene kant het slot, aan de andere het Kunstmuseum met klassieke moderne en hedendaagse kunst: 
er is bijna geen enkele stad die traditie en innovatie met zoveel gemak weet te verenigen, als Stuttgart. 

Zwabische gezelligheid harmonieert hier perfect met internationale avant-garde op het gebied 
van theater en ballet en chique winkelboulevards van internationale klasse gaan 

hand in hand met gedisciplineerde ingenieurskunst. En bij een 
goed glas wijn past alles bij elkaar.   

www.germany.travel/stuttgart

Traditie en innovatie

www.germany.travel/STUTTGART

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Outletcity Metzingen · Cannstatter 
Wasen · Staatsgalerie Stuttgart
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www.germany.travel/STUTTGART

TOP 100   Iconen van de  geschiedenis 
van de auto: in het Mercedes- Benz-
Museum kunnen de bezoekers de 
mythe van dit automerk op negen 
verdiepingen live beleven. 1.500 mu-
seumstukken om van te dromen 
en bij weg te dromen ... ook zonder 
rijbewijs.   www.germany.travel/ 
stuttgart/benz-museum

Het Cannstatter volksfeest, beter bekend als 'Cannstatter Wasen', is het grootste volksfeest van Zwaben en het 
op een na grootste ter wereld. Beroemd om zijn fantastische stemming, gastvrijheid en traditionele karakter.   

www.germany.travel/stuttgart/cannstatter-folkfestival

Toonaangevend sinds 1609: zo lang be-
staat het Stuttgarter Ballett al. En zo lang 
zorgt het er ook voor dat Stuttgart een 
van de Europese centra van de dans is. Het 
is niet uitgesloten, dat dit de komende 
eeuwen zo blijft.   www.germany.travel/
stuttgart/ballett

Waar vlak naast het station al druiven 
groeien, is het de moeite waard de grote 
wijntraditie te leren kennen. Dat kan bij-
voorbeeld op het wijnwandelpad door het 
centrum van Stuttgart. Net als natuurlijk 
het proeven van wijn.     
www.germany.travel/stuttgart/winetrail

Sindelfingen voor de poorten van   
Stuttgart is niet alleen het bezoeken waard 
vanwege de Mercedes-fabriek. Maar ook 
vanwege de mooie vakwerkhuizen, de 
vele modezaken – en een van de grootste 
straatfeesten van Europa.     
www.germany.travel/sindelfingen

Ontdek de video over Stuttgart  
in de Mediagalerij op germany.travel.
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Ga op ontdekkingsreis!  Trek door een walhalla van kunst en cultuur. In de circa 6.250 Duitse musea 
wachten fascinerende werelden op u, vol spannende concepten en opwindende ooggetuigen uit alle 
eeuwen.  Ontdek het zelf: www.germany.travel/museums

_CultuurtempelsCultuurtempels



www.germany.travel/TRIER

Thematische rondleiding 'Het geheim van de Porta Nigra'

Romeinse
tijd

Zoek ook eens naar de volgende  
begrippen op onze website

  Karl-Marx-Haus · Porta  
Nigra · Keizerlijke thermen
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Het Romeinse rijk is ondergegaan, 
maar in Trier leeft het voort. Een 
bezoek aan Trier is dan ook tegelij-
kertijd een reis door de tijd. De oud-
ste stad van Duitsland is het be-
langrijkste Romeinse erfgoed van 
het land – en imponeert daarnaast 
met grote getuigenissen van de 
middeleeuwse bouwkunst. En met 
het heden: uitstekend eten en 
drinken, Frans savoir-vivre en een 
levendige uitgaanswereld in de 
clubs, bars en kroegen.     
www.germany.travel/trier

Antieke spa: de keizerlijke thermen 
 behoorden tot de grootste badhuizen 
van het Romeinse rijk. Te bezichtigen 
 boven en onder de grond en regelmatig 
het toneel van thematische rondleidin-
gen zoals ' Verraad in de thermen'.    
www.germany.travel/trier/ 
imperial-thermal-baths

Ook al vergiste hij zich af en toe, Karl Marx was een 
van de belangrijkste denkers van de 19e eeuw – en de 
geschiedenis. Daarom behoort het Karl-Marx-Haus tot 
de belangrijkste historische musea in Duitsland.     
www.germany.travel/trier/karl-marx-house

TOP 100   Het wereldberoemde symbool 
van Trier, de Porta Nigra, is een van de vele 
Romeinse monumenten die behouden zijn 
gebleven. Samen met onder andere het 
amfitheater, de thermen en de Römerbrücke 
aangewezen als UNESCO-Werelderfgoed.    
www.germany.travel/unesco/porta-nigra-gate
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www.germany.travel/ULM

Toppres
tatie

Het munster van Ulm met de 
hoogste kerktoren ter wereld 
wordt ook wel de 'vinger gods' ge-
noemd. Inspiratie van boven heb-
ben vermoedelijk ook steden-
bouwkundigen en architecten als 
de grote Richard Meier gehad, toen 
ze het nieuwe centrum van Ulm 
tussen de Münsterplatz en het 
raadhuis ontwierpen. Een geheel 
vol contrasten tussen historisch en 
modern – misschien niet ieders 
smaak, maar wel een openbaring. 
En een vingerwijzing?     
www.germany.travel/ulm

Coördinaten van kleur en licht: de Kunsthalle Weishaupt huisvest een van de 
belangrijkste particuliere hedendaagse kunstcollecties van Duitsland. Hon-
derd grote werken van grote kunstenaars – in een gebouw dat op zich al kunst 
is.   www.germany.travel/ulm/weishaupt-artgallery

TOP 100   Het munster van Ulm is niet alleen voor de 
stad zelf van grote betekenis, maar ook voor de kunst 
en architectuur. Een meesterwerk met een bijna 162 
meter hoge toren – en een van de mooiste koorgestoel-
tes aller tijden.   www.germany.travel/ulm/minster

Ontdek de video over Ulm  
in de Mediagalerij op germany.travel.

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze 
website

  Munster van Ulm · Museum 
voor Broodcultuur · Blautalcenter
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www.germany.travel/WEIMAR

tatie

TOP 100   Begin van de moderne tijd: de 
oprichting van het Bauhaus door Walter 
Gropius in 1919 vormde de basis voor het 
hedendaagse design. Een revolutie in 
vormgeving, kunst en architectuur – te 
bewonderen in het Bauhaus-Museum.   
www.germany.travel/unesco/bauhaus

Het rijke tijdperk van het klassieke Weimar rond de overgang van de 18e naar 
de 19e eeuw heeft niet lang geduurd. Maar van de door de UNESCO beschermde 
woonhuizen, paleizen en parken waar geestesgeschiedenis werd geschreven, kun-
nen we nog altijd genieten.   www.germany.travel/unesco/classical-weimar

Het is het spiegelbeeld van een 
grote tijd: Weimar, de stad van 
Goethe en Schiller, Herder en Wie- 
land, staat voor een van de rijkste 
periodes uit de Europese geestes-
geschiedenis. En dat niet alleen: 
Weimar is voor altijd verbonden 
met vele andere geniale geesten 
zoals Nietzsche, Liszt, Bach, Gropi-
us, Feininger, Klee en Itten. Ze heb-
ben allemaal hun sporen nagela-
ten in deze kleine stad, die zulke 
grote dingen heeft gedaan voor 
Duitsland en Europa.     
www.germany.travel/weimar

Bauhaus-Museum

Ontdek de video  
over Weimar in de  
Mediagalerij  
op germany.travel.

Klassiek 
ideaal

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Goethe-Nationalmuseum ·   
Gedenkplaats Buchenwald ·  
Uienmarkt ·  Franz Liszt
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Grenzeloos: het Rheingau Musik Festival is 
een internationaal evenement van bijzonde-

re klasse waar muziek van verschillende genres uit 
diverse periodes ten gehore wordt gebracht. Alle 
locaties – de ene nog mooier dan de andere – lig-
gen in en om Wiesbaden.  www.germany.travel/
wiesbaden/rheingau-music-festival

Zoek ook eens naar de volgende begrippen op onze website

  Rheingau Musik Festival ·   
Slot Freudenberg · frauen museum
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Volmaakt
heid

Het zonneterras van Wiesbaden is de 
Rheingau, een glooiend heuvelland-
schap met een mild klimaat, kastelen, 
burchten, kloosters, wijngaarden en 
mooie wijnplaatsen zoals Eltville en 
Rüdesheim.   www.germany.travel/ 
wiesbaden/rheingau

Wellnessoase met stijl: het elegante Kur-
haus is het hart van het kuur- en cultuurle-
ven in Wiesbaden. Gelegen in een prachtig 
park, direct naast de Kurhauskolonnade 

– met 129 meter de langste zuilenhal van 
Europa.   www.germany.travel/wiesbaden/
kurhaus

Schlossplatz met Marktkirche

Wat er in Wiesbaden ook gebeurt: hier wordt gestreefd naar het bijzondere, bui-
tengewone en volmaakte. Wat beslist komt doordat het publiek, dat al sinds de 

Romeinse tijd wordt aangetrokken door de geneeskrachtige werking van de 
26 bronnen, altijd al exclusiever was dan elders. Volmaakt zijn ook de cultu-

rele evenementen, de collecties van de kunstmusea, de kwaliteit van de 
restaurants en de elegantie van de flaneerboulevards – kortom: gewoon 

alles.   www.germany.travel/wiesbaden
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Wie hier een historische binnen-
stad verwacht, kan lang wachten: 
Wolfsburg bestaat pas sinds 1938. 
Maar dat wordt meer dan goedge-
maakt: de stad is een laboratorium 
van stedenbouwkundige ontwik-
kelingen van de 20e eeuw en im-
poneert met een architectuur die 
zijn tijd altijd al iets vooruit was. 
Namen als Hans Scharoun, Alvar 
Aalto en Zaha Hadid – om er maar 
een paar te noemen – hebben hier 
prestaties geleverd die tot ver bui-
ten de grenzen van Wolfsburg de 
aandacht hebben getrokken.   
www.germany.travel/wolfsburg

TOP 100   Wolfsburg is altijd al een auto-
stad geweest: hier komt de Volkswagen 
vandaan. En het heeft de 'Autostadt', 
het automobiele belevingscentrum van 
Volkswagen AG midden in een uitge-
strekt parklandschap met restaurants en 
een breed recreatieaanbod.     
www.germany.travel/wolfsburg/ 
autostadt

Designstad

Ruim 350 fenomenen uit de natuurwetenschap en 
techniek zijn te bewonderen in het phæno – ook 
wel de grootste begaanbare sculptuur van Duits-
land genoemd. Een schitterend bouwwerk vol ver-
rassingen en verbluffende experimenteerstations.   
www.germany.travel/wolfsburg/phaeno

Ontdek de video over 
Wolfsburg  
in de Mediagalerij  
op germany.travel.

Zoek ook eens naar de volgende 
begrippen op onze website

  Autostadt · phaeno · 
Autoland 
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www.germany.travel/WUPPERTAL

Theater van wereldnaam: in het danstheater Pina Bausch in Wuppertal, opgericht in 
1973, is dansen als het ware opnieuw uitgevonden en geïnterpreteerd – als een nieuwe 
expressievorm van mens, kunst, beweging en maatschappij.   www.germany.travel/
wuppertal/tanztheater

Wat je niet tegen de inwoners van 
Wuppertal mag zeggen, is dat hun 
wereldberoemde vervoermiddel ei-
genlijk geen zweefbaan is, maar 
een hangbaan. Maar dit vervoer-
middel een keer uitproberen, is ze-
ker de moeite waard. Dan zie je me-
teen dat Wuppertal heel wat te 
bieden heeft. Bijvoorbeeld het met 
ca. 4.500 monumenten op een na 
grootste aantal historische gebou-
wen van Noordrijn-Westfalen. 
Daarnaast leuke kroegenbuurten, 
veel winkels – en heel veel groen.   
www.germany.travel/wuppertal

Zwevend bouwwerk

TOP 100   Gegarandeerd filevrij: de zweefbaan werd geopend in 1901, is 13,3 
kilometer lang, bevindt zich op 12 meter boven de grond en heeft tot nu toe 
naar schatting 1,5 miljard passagiers vervoerd. Maar dat is allemaal niet zo 
belangrijk: de zweefbaan is gewoon cult.  www.germany.travel/wuppertal/
suspension-monorail

Zoek ook eens  
naar de volgende 
begrippen op onze 
website

  Zweefbaan · Kust- 
ruimte Elberfeld
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Barokke schoonheid

TOP 100   In één woord schitterend: de 
residentie van Würzburg is barok in zijn 
zuiverste en mooiste vorm. Een mees-
terwerk van Balthasar Neumann – en 
samen met de prachtige hoftuinen een 
UNESCO-Werelderfgoed van magische 
schoonheid.   www.germany.travel/
unesco/residenz-palace

Zoek ook eens naar de volgende  
begrippen op onze website

  Vesting Marienberg · Main-
fränkisches Museum · Franken
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Würzburg heeft verschillende sym-
bolen: bijvoorbeeld de van verre 
zichtbare torens van de domkerk 
St. Kilian, de wereldberoemde resi-
dentie, vesting Marienberg en de 
Alte Mainbrücke met zijn eerbied-
waardige heiligenbeelden. Maar 
het eigenlijke symbool van de stad 
is de Frankische manier van leven, 
waarvan de wijnbergen rondom 
de stad en de prachtige barokke 
historische binnenstad de meest 
uitgesproken exponenten zijn.   
www.germany.travel/wuerzburg

Eerst kasteel, daarna burcht: de vesting 
Marienberg is een van de oudste residen-
ties van Duitsland. En huisvest tegen-
woordig de grootste collectie werken van 
de beeldhouwer Tilman Riemenschnei-
der.   www.germany.travel/wuerzburg/
marienberg-citadel

Charitatieve instelling enerzijds, beroemd wijngoed anderzijds: het Bür-
gerspital verbindt het nuttige met het aangename. En het zou de geboorte-
plaats zijn van de Bocksbeutel, de typische Frankenwijn in de al even typische 
fles.   www.germany.travel/wuerzburg/vineyard-buergerspital

Marktplatz met Marienkapelle

Ontdek de video  
over Würzburg in de  
Mediagalerij  
op germany.travel.
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Bron vangezondheid
Badplaats en kuurstad van wereldnaam, zomerhoofdstad van Europa 
tijdens de belle époque, trefpunt van de upper class, podium van het 
jaarlijkse pinksterfestival ter ere van Herbert von Karajan, met de be-
roemde paardenrenbaan van Iffezheim een mekka van de paardensport 
– of gewoon: Baden-Baden. Met zijn luisterrijke feesten en onovertroffen 
elegantie het toppunt van exclusiviteit, noblesse en luxe levensstijl. Cult 
en cultuur: Baden-Baden biedt van alles altijd alleen het beste. Wat aan-
toonbaar ook de gezondheid ten goede komt.   www.germany.travel/
baden-baden

Trinkhalle in Baden-Baden

Zoek ook eens naar de volgende   
begrippen op onze website

  Museum Frieder Burda · 
Caracalla Therme 
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Ga op een onvergetelijke shoppingtrip!  De fl agshipstore van dat wereldberoemde 
designlabel? Op een klein stukje fl aneren hiervandaan. De boetiek met die prachtige 
accessoires? Hier om de hoek.  En hier wacht alweer het volgende koopje op u: 
www.germany.travel/shopping
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Ontwerp en vormgeving
M.A.D. Kommunikation 
www.madkom.com

Zetwerk en lithografie
Venus.Werbeagentur GmbH 
www.venus-werbung.de

Druk
Vogel Druck und Medienservice GmbH 
www.vogel-druck.de
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M International Sales Office · Kuelpstrasse 2 · 64293 Darmstadt · Duitsland
Phone +49 (0) 6151 905-710 · Fax + 49 (0) 6151 905-717 

info.vki@maritim.com · www.maritim.com 

De wereld is thuis in Duitsland...
...welkom bij Maritim

De mooiste metropolen van Duitsland beleeft u het beste in de 
36 Maritim Hotels in het hele land. 

Wij staan al meer dan 40 jaar voor u klaar:
• altijd op een centrale locatie in het centrum van de stad, nabij 

het station of de luchthaven
• in comfortabele en elegante hotels
• met een grote gastvrijheid en een eersteklas service 
• met een heerlijke Duitse en internationale keuken
• met geweldige reisaanbiedingen voor uw verblijf in 

Duitsland – of u nu privé of voor zaken onderweg bent

Wij verheugen ons op uw bezoek aan Maritim in de volgende steden:
Berlijn · Bonn · Braunlage (in de bergen van de Harz) · Bremen
Darmstadt · Dresden · Düsseldorf · Frankfurt · Fulda · Gelsenkirchen
Halle · Hannover · Heringsdorf (Usedom) · Bad Homburg · Kiel
Keulen · Königswinter · Magdeburg · Mannheim · München
Neurenberg · Rheinsberg · Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Stuttgart
Timmendorfer Strand (Oostzee) · Titisee-Neustadt (Zwarte Woud)
Lübeck-Travemünde (Oostzee) · Ulm · Bad Wildungen · Würzburg

Image 4c 175 270 VKI DZT niederländisch 11.14_Image 4c 175 270 VKI DZT 01.13  14.11.14  08:30  Seite 1

WEG VAN WINKELEN?  
OP NAAR OUTLETCITY!

Winkelen in OUTLETCITY METZINGEN in de geboorteplaats van Hugo Boss is een bijzondere belevenis. Op slechts  
30 minuten afstand van Stuttgart vindt u hier een winkelcentrum met de sfeer van een modern stadshart, exclusieve 
flagship outlets en bekroonde architectuur.
* In vergelijking met de oorspronkelijke verkoopadviesprijzen van de fabrikanten

TOT 70% KORTING* OP MEER DAN 60 PREMIUMMERKEN IN FLAGSHIP OUTLETS

ARMANI . BALLY . BURBERRY . CALVIN KLEIN . COACH . ESCADA . GUESS . HACKETT . HUGO BOSS . LACOSTE .  

MAX MARA . MICHAEL KORS . NIKE . POLO RALPH LAUREN . SUPERDRY . SWAROVSKI . TOMMY HILFIGER . WMF enz.
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88 steden en metropolen, meer dan 
200 bezienswaardigheden en 
talloze tips voor evenementen op
www.germany.travel/cities
Uitgave 2015/2016

www.germany.travel

         Lifestyle en cultuur 

Onvergetelijke
stedentrips!

German National Tourist Board (GNTB)
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt am Main

Tel. + 49 (0) 69974640
Fax + 49 (0) 69751903
info@germany.travel

www.germany.travel


