
DUITSLAND 

VAN 16 JULI 2023 

 TOT  24 JULI 2023 

Slot Pillnitz 

THURINGEN - SAKSEN 



De Franse president Jacques Chirac zei ooit “Dresden is het juweel van de Europese cultuur en dikwijls de inspira-

tiebron voor het creatieve potentieel van onze naties”. Terecht wordt Dresden ‘Het Firenze aan de Elbe’ genoemd.       
60 jaar na één van de hevigste bombardementen uit WO II beleeft deze stad een nieuwe lente. Na doorgedreven 
restauraties straalt deze kunst- en cultuurmetropool opnieuw in volle luister en is de stad één van de meest attrac-
tieve steden van het voormalige Oostblok geworden.  

16 juli  Asper - Marburg - Eisenach 

17 juli  Eisenach - Erfurt - Weimar 

18 juli  Weimar - Leipzig 

19 juli  Leipzig - Meissen - Dresden 

20 juli  Dresden - Konigstein 

21 juli  Dresden 

22 juli  Dresden - Pillnitz - Bastei - Dresden 

23 juli  Dresden - Coburg 

24 juli  Coburg - Fulda - Asper 

Prima organisatie 

Vriendensfeer 

Hotels **** 

Luxe touringcar 

Ervaren NL gids 

Audioguidesysteem 

De reis in het kort Onze troeven 

Reis mee  

naar een schatkamer 

vol kunst, cultuur en 

natuur  

De deelnemers zullen worden uitgenodigd op een infovergadering . (datum wordt later medegedeeld)  



16 

JULI 

MARBURG an der Lahn 

EISENACH 

‘s Morgens om 05.30u afspraak aan het Carlos      

Dierickxplein in Asper. We rijden richting Keulen 

met de nodige tussenstops. Doorheen het groene, 

heuvelachtige Westerwald bereiken we MARBURG 

an der Lahn.  

De stad wordt gedomineerd door de Sint-

Elisabethkerk, een uitzonderlijk gotisch gebouw uit 

de 13de eeuw. De kerk herbergt tal van kunst-

schatten waaronder het schrijn van de heilige      

Elisabeth  

16 JULI 2023 

St-Elisabethkerk 

Eisenach 

J.S. Bach 

Na ons middagmaal rijden we verder langsheen 

het Hessisches Bergland en bereiken we           

Thüringen met Eisenach, aan de voet van het    

Thüringer Wald. Johann Sebastian Bach werd in 

deze stad geboren in 1685. Wandeling in het oude 

stadsgedeelte met het Lutherhaus, de markt, de 

St.-Joriskirche, het Stadthaus en het Schloss.  

Avondmaal en overnachting  

in 

Pentahotel Eisenach 

Alle praktische reisinformatie vindt u achteraan de brochure 



EISENACH   ERFURT 

WEIMAR 
17 JULI 2023 

Vervolgens naar WEIMAR. De naam “Weimar” ver-

wijst eerst en vooral naar de jonge Duitse Repu-

bliek, die duurde van 1919 tot 1933. Het is in Wei-

mar dat de vergadering werd gehouden om een 

grondwet op te stellen. Maar Weimar is ook be-

roemd om de   Duitse romantiek die zowel in de 

literatuur als in de muziek terug te vinden is. In 

deze stad werd in 1919 ook het Bauhaus opgericht, 

de hogeschool voor    architectuur en toegepaste 

kunsten. Namen als Bach, Goethe, Schiller en onze 

landgenoot Henry Van de Velde zijn dan ook onlos-

makelijk aan deze stad verbonden.  

Wartburg burcht 

Erfurt 

Goethe - Schiller 

’s Morgens bezoeken we de burcht van Wartburg 

die Eisenach beheerst. Het oudste gedeelte van de 

burcht dateert uit de 12de eeuw. In dit kasteel 

maakte Luther in 1521/22 zijn vertaling van het 

Nieuwe Testament.  

Daarna rijden we naar ERFURT dat reeds in de middel-

eeuwen een bekende pleisterplaats was tussen de 

havens van Noord-Europa en de steden van Midden-

Europa. In de 15de eeuw behoorde Erfurt tot de   

Hansa. Middagmaal. We maken een uitgebreide 

stadswandeling met het complex van de Mariendom 

en de Sint-Severikirche, de Fischmarkt, de Krämer-

brücke... 

De befaamde universiteit van Erfurt wordt door de 

historici beschouwd als de bakermat van het Duitse 

humanisme.  

Avondmaal en overnachting in  

Hotel Dorint Am Goethepark 

Weimar 

Korte wandeling door de stad : Marktplatz, de Platz 

der Demokratie, de Burgplatz met het Schloss, het 

Schiller- en het Goethehuis, het Nationaltheater… 

Al de elementen die de culturele uitstraling van   Wei-

mar, het “vaderland van alle Duitsers”, onderlijnen. 



WEIMAR 

LEIPZIG 
18 JULI 2023 

Goethehuis 

Buchenwald 

Anna Amalia bibliotheek 

‘s Namiddags, bezoek aan het Goethehuis en de      

Hertogin Anna Amalia Bibliotheek, waarvan Goethe 

directeur is geweest tussen 1797 en 1832. De biblio-

theek, werelderfgoed van de Unesco, beschikt over 

middeleeuwse manuscripten, historische kaarten en 

de grootste verzameling ter wereld van Faust. Na de 

brand van 3 september 2004, werden duizenden    

boeken gerestaureerd en herbergt de bibliotheek nu 

nog ongeveer 60.000 boekdelen. 

Na dit bezoek verder naar Leipzig. 

Het Thüringer Wald wordt ook wel het groene hart 

van Duitsland genoemd. Eigenlijk gaat het om 

twee bergketens, het Thüringer Wald en 

het Thüringer Schiefergebirge, die ongemerkt in 

elkaar overgaan. Het overgrote deel is bedekt met 

smaragdgroene bossen, vooral sparren, dennen en 

beuken. Het hoogste punt is de Großer Beer-

berg (982 m). Voor veel bezoekers is deze regio 

met zijn oude, idyllische dorpjes en stadjes te mid-

den van de ongerepte natuur het Duitsland zoals 

ze zich dat voorgesteld hebben. 

Aan de noordrand van de stad Weimar  ligt het 

“Beukenwoud”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

verwierf deze plek een weerzinwekkende reputatie 

door het naziconcentratiekamp BUCHENWALD dat 

hier opgericht werd. ’s Morgens bezoeken we        

Buchenwald. De afgrijselijke barakken zijn gesloopt 

maar de sinistere ingangspoort, de isolatiecellen, de 

appelplaats, het dispensarium en het crematorium 

zijn gebleven als blijvende boodschap. Een aangrij-

pend bezoek. Terugkeer naar Weimar. Lunch 

Hertogin Anna Amalia Bibliotheek 

Avondmaal en overnachting 

 in  

Pentahotel Leipzig 



LEIPZIG  MEISSEN 

DRESDEN 
19 JULI 2023 

Opera Leipzig 

We starten deze ochtend met een stadswandeling in 

het levendige Leipzig. Wie een grauwe Oost-Duitse 

stad    verwacht komt bedrogen uit: Leipzig is een hip-

pe stad vol (moderne) kunst en met een rijke historie. 

De stad heeft veel te lijden gehad onder de bombar-

dementen van de Tweede Wereldoorlog en de DDR-

tijd erna, maar inmiddels straalt Leipzig weer in volle 

glorie. 

Nadien wandelen we naar de Augustusplatz. Aan dit 

plein liggen bijzondere moderne gebouwen zoals het 

Opernhaus, het Gewandhaus en het karakteristieke 

Paulinum-universiteitsgebouw van de Nederlandse 

architect Erick van Egeraat. Hiervandaan wandelen we 

zo het oude centrum in naar het Marktplatz met het 

fraaie Altes Rathaus.  

Na een bezoek aan de 12de eeuwse Thomaskirche en 

het graf van Bach wandelen we via de Mädlerpassage 

naar de Nikolaikirche. Op diverse maandagen in de 

herfst van 1989 vonden in en rondom deze kerk vreed-

zame protestacties plaats, die wezenlijk hebben bijge-

dragen aan de Duitse hereniging. 

Na de lunch rijden we verder richting Meissen, de stad 

die wereldberoemd geworden is door het gelijknamige 

porselein. Een bezoek aan de Porzellan-Manufaktur 

mag dan ook niet ontbreken. Verder naar Dresden, het 

“Firenze aan de Elbe”, een van de meest prestigieuze 

kunststeden van Europa.  

Avondmaal en overnachting 

in hotel 

Am Terrassenuffer Dresden 

Meissen 



DRESDEN 

KONIGSTEIN 
20 JULI 2023 

Semperoper 

In de namiddag rijden we naar Königstein. Vanaf daar 

keren we met de boot terug naar Dresden. Op het ein-

de van deze aangename boottocht hebben we een 

prachtig zicht op de stad.  

Dresden ligt aan rivier de Elbe. Deze rivier ontspringt in 
het Reuzengebergte en behoort tot de belangrijkste 
rivieren van Midden-Europa. De Elbe stroomt door 
Dresden heen. De rivier scheidt de belangrijkste stads-
delen Altstadt en Neustadt. Aan de oevers van de Elbe 
worden regelmatig festivals en andere festiviteiten 
georganiseerd.  

’s Morgens, ontdekking van de collecties in het 

“Groene Gewelf” van het Residenz-slot. Tijdens een 

wandeling in de stad bewonderen we daarna de    

wellicht mooiste operagevel van de wereld, nl.  deze 

van de Semperoper (genoemd naar zijn architect 

Gottfried Semper) en de Theaterplatz. 

We bezoeken de oude kathedraal (Hofkirche). De 

nacht van 13 op 14 februari 1945 blijft in het geheu-

gen gegrift van heel Dresden (tenminste van zij die het 

overleefden!). De gevolgen van dit strategisch      

nutteloos bombardement zijn ook vandaag nog te 

zien. De Frauenkirche is na jarenlange restauratie 

langzaam uit haar puinhoop herrezen en werd recen-

telijk heropend. Middagmaal.  

Hofkirche 

Königstein 

Avondmaal en overnachting 

in hotel 

Am Terrassenuffer Dresden 



DRESDEN 

 
21 JULI 2023 

FRAUENKIRCHE 

STALLHOF 

Na de lunch gaan we verder met onze verkenning aan het 
Zwinger, één van de grootste en rijkste musea ter wereld 
met o.m. de ‘Alte Meister’, een onvoorstelbaar rijke schilde-
rijencollectie, en de Rüstkammer met een uitzonderlijk arse-
naal wapenuitrustingen uit de Middeleeuwen. Bezoek met 
gids aan de ‘Alte Meister’.  

ZWINGER 

Het museum bezit een grote collectie van oude meester-
werken uit de Italiaanse renaissance en barok, maar ook 
werken van de Vlaamse Primitieven en Hollandse mees-
ters zijn vertegenwoordigd. 

 Er zijn werken te zien van o.a. Rembrandt, Gerrit Dou, 
Johannes Vermeer, Ferdinand Bol, Lucas Cranach de Ou-
de, Rafaël, Correggio, Hans Holbein de Jonge, Jan van 
Eyck, Andrea del Sarto en Rogier van der Weyden. 

We brengen een ganse dag door in het centrum van Dresden. 

Na het ontbijt vertrekken we op een verkennende stadswan-

deling waar we onder andere de Kreuzkirche, Altmarkt Gale-

rie, het Stallhof, Fürstenzug, de Frauenkirche en de Brühlsche 

Terrasse op ons pad tegen komen 

STALLHOF 

Avondmaal en overnachting 

in hotel 

Am Terrassenuffer Dresden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barok_(stijlperiode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Primitieven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_School
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_School
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Dou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Vermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Bol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_de_Oude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_de_Oude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C3%ABl_Santi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_da_Correggio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein_de_Jonge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrea_del_Sarto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden


DRESDEN - PILLNITZ 

BASTEI - DRESDEN 
22 JULI 2023 

BASTEIBRUG 

ASISI PANOMETER 

SLOT PILLNITZ 

 
Na het ontbijt rijden we langs de VW-fabriek, het voetbalstadion en het militair     
museum verbouwd door Libeskind, naar Pillnitz waar we een bezoek brengen aan 
het Slot met zijn mooie tuin. Na een vrijblijvende koffie rijden we verder naar Bastei 
in het Nationale park, Sächsische Schweiz. Deze rotsformatie heeft een hoogte van 
305 meter. Met als absolute kroon een brug naar een uitkijkpunt. De Bastei Brug is al 
meer dan 200 jaar een attractie. Middagpauze voor onze lunch.  
 
Terug naar Dresden waar we een bezoek brengen aan de Panometer. In het Asisi Pa-
nometer Dresden kun je als bezoeker de bloeiperiode van Dresden in 1756 
‘herbeleven’ en maak je als bezoeker deel uit van de tentoonstelling. Dit 360º schil-
derij geeft een stads- en sfeerbeeld van Dresden in 1756. De Panometer is door de 
kunstenaar Asisi gecreëerd op doek, 27 m hoog en 100 m lang. Dag en nacht wisse-
len elkaar af met speciale lichteffecten en ook hoor je geluiden van de straat. Als be-
zoeker sta je op de toren van de Hofkirche en kun je zo rondkijken. . 

Avondmaal en overnachting 

in hotel 

Am Terrassenuffer Dresden 



DRESDEN 

COBURG 
23 JULI 2023 

VESTE COBURG 

EHRENBURG 

COBURG 

Het succes van de familie von Saksen-Coburg begon 
min of meer met prins Leopold. De knappe en slimme 
Duitse prins wist de Britse kroonprinses Charlotte het 
hof te maken ten koste van de prins van Oranje, de 
latere koning Willem II. Het zou niet de laatste keer 
zijn dat een Coburg er vandoor ging met een beoogde 
huwelijkskandidaat voor de Oranjes. Helaas stierf de 
prinses van Wales vroeg, maar het leverde Leopold 
voldoende status en connecties op om het tot ko-
ning Leopold I der Belgen te schoppen. 

Koning Leopold I wist vervolgens zijn zus aan de Britse 
prins Edward uit te huwelijken. Dat leidde tot de ge-
boorte van koningin Victoria. Victoria koppelde hij 
weer aan zijn én haar neef Albert van Saksen-Coburg 
en Gotha. Daarmee kwam het Britse koningshuis to-
taal in handen van de Coburgs. 

Na het ontbijt laten we Dresden achter ons en rijden 

we door het groene hart van Duitsland naar Coburg. 

Een van de grootste middeleeuwse burchten van 

Duitsland torent hier hoog boven de stad uit, de Ves-

te Coburg, ook wel de Fränkische Kroon genoemd.  

Na onze lunch brengen we een bezoek aan Slot 
Ehrenburg. De ruimtes van het slot zijn, geheel in 
tegenstelling tot de protestantse soberheid van 
Luther, buitengewoon luxueus ingericht. In het slot 
hebben diverse vorsten gelogeerd, onder wie de 
Britse Koningin Victoria. Na ons bezoek rijden we 
een twintigtal minuutjes naar ons hotel.   

Avondmaal en overnachting 

in Kurhotel  

an der Obermaintherme 

Bad Staffelstein 

VESTE COBURG 

https://historiek.net/koning-leopold-i-van-belgie-1790-1865/2292/
https://historiek.net/koningin-victoria-verenigd-koninkrijk/67918/


COBURG  FULDA 

ASPER 
24 JULI 2023 

DOM FULDA 

Tegenover de dom verrees een magnifiek barokpaleis 

dat we van buitenaf bezichtigen.  

Prins Willem Frederik heerste tussen 1802 en 1806 van-

uit het Stadtschloss over zijn Duitse gebied. De prachti-

ge zalen van het paleis geven een goed beeld van de      

cultuur aan het hof. Tijdens zijn regeerperiode            

veranderde de barokke tuin van het slot in een Engels 

landschapspark, investeerde hij in de gezondheidszorg 

door het Wilhelmshospitaal te openen en bracht hij met 

vijftien nieuwe huizen in de Wilhelmstraße verlichting bij 

de woningnood. De straat bij de barokke dom is nog 

steeds een prachtig voorbeeld van classicisme.             

De Fasanerie deed dienst als zomerresidentie van de 

Prins. De kunstverzameling in dit paleis weerspiegelt de 

familiebetrekkingen van de landgraven van Hessen met 

andere Europese vorstenhuizen, zoals de Oranjes.  

Na ons ontbijt verlaten we de groene omgeving van 

Bad Staffelstein en houden we nog halt in Fulda, 

stad der barok. De barokke buurt vormt een ste-

denbouwkundig ensemble dat de stad een speciale 

stempel verleent. Ook de dom kent in heel Duits-

land zijn gelijke niet. Begin 18de eeuw is deze op-

vallend licht aandoende kathedraal geschapen door 

een aantal virtuoze architecten en uitvoerders.  
DOM FULDA 

BAROKPALEIS 

Na de lunch rijden we verder met de nodige tussenstops 

naar Asper waar we in de avond aankomen.  

STADTSCHLOSS 



Prijs per persoon : 
 

€ 1865.00 indien 20 betalende deelnemers 

€ 1845.00 indien 25 betalende deelnemers 

€ 1835.00 indien 30 betalende deelnemers 

€ 1825.00 indien 35 betalende deelnemers 

Toeslag single :  € 350.00  

Toeslag voor niet-Davidsfondsleden : € 50.00 

 
 
 

Deze prijs omvat : 
 

 Luxe touringcar met ervaren chauffeur gedurende de volledige reis 

 Ervaren Nl gids gedurende de volledige reis 

 Bij vertrek uit Asper , ontbijtkoeken en koffie op de bus 

 1 nacht in PentaHotel **** te Eisenach met ontbijt 

 1 nacht in Hotel Dorint Am Goethepark**** te Weimar met ontbijt 

 1 nacht in Pentahotel**** te Leipzig met ontbijt 

 4 nachten in Hotel Am Terrassenufer**** te Dresden met ontbijt 

 1 nacht in Kurhotel an der Obermaintherme**** te Bad Staffelstein met ontbijt 

 8 avondmalen in de hotels 

 9 lunches (1 hoofdschotel + 1 glas wijn) 

 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 

 Fooien voor de gids en chauffeur 

 Audioguidesysteem 

 Btw, baantaksen en garantiefonds 
 
 

Deze prijs omvat niet: 
 

 Dranken bij de avondmalen en overige dranken bij de lunches 

 Persoonlijke uitgaven 

 Bijstand en annulatieverzekering 8% van de totale reissom 

Enkel annulering is 5,5% met een minimum van 25€ per person 

Enkel bijstand is 3€ per dag met een minimum van 20€ per persoon 

 Annie Dhont  0475 39 91 38

 annie.dhont@hotmail.be 

 Josiane De Clercq 055 30 01 29 

 declercqjosiane1@gmail.com 

 Gery Lermytte 0478 18 79 31

 gery.lermytte@skynet.be 

INLICHTINGEN 

REISINFORMATIE 

Wegens onvoorziene omstandigheden zijn programmawijzigingen steeds mogelijk  


