Theo en Miep de Jong
Jan v. d. Doemstraat 68
3515 XS Utrecht
Telefoon: 030-2718637
e-mail: dejong.theo@telfort.nl

Buitenlandse Kastelenreis 2017.
Ook in 2017 wordt er weer een buitenlandse kastelenreis georganiseerd.
Deze keer is er gekozen voor het oosten van Duitsland, kastelen en paleizen in

Thüringen en Saksen.
We reizen in een dag naar deze bestemming.
Dit voormalig DDR gebied is beroemd vanwege belangrijke namen uit de Duitse
geschiedenis zoals Maarten Luther ( 2017 is het Lutherjaar: 500 jaar Reformatie)
Verder natuurlijk ook Goethe en Schiller, Bach en Liszt.
In het gebied is een grote verscheidenheid van Romaanse Gotische architectuur te
bewonderen. Verder ook veel Barok, Renaissance en schilderachtige stadjes met
hun mooie marktpleinen.
We reizen met een luxe touringcar van Eemland Reizen, met airco en minibar.
Tiendaagse reis:

van zondag 18 juni 2017
tot en met dinsdag 27 juni 2017.

Prijs: ongeveer € 1.150,- per persoon (bij gebruik van 2-persoonskamer)
Inbegrepen:
vervoer: tijdens de hele reis staat de bus tot onze beschikking,
dagelijks bezoek van een of meer kastelen en/of kerken/steden.
alle entrees en rondleidingen,
9 keer overnachting met ontbijt in een *** hotel,
4 keer een gezamenlijk diner.
op de terugreis een warme lunch.
Wat het programma betreft denken we onder andere te gaan bezoeken:
Saksen: het renaissance jachtslot Augustusburg, in Meissen de Albrechtsburg en de
kathedraal. Het barokke jachtslot Moritzburg en het Wasserschloss Klaffenbach.
In het Muldetal de Burg Kriebstein, Schloss Colditz.
Mogelijk ook nog de stad Dresden zelf met het Residenzschloss.
Thuringen: Eisenach: met het machtige fort de Wartburg, sinds 1999 werelderfgoed van
de UNESCO, Hier vertaalde Luther het Nieuwe Testament in het Duits. Het is ook de
geboortestad van de componist Johann Sebastian Bach.
Gotha: het Schloss Friedenstein met zijn 350 kamers en fraai Schlosspark.
Erfurt: met de Dom St. Marien, de St. Severinkirche en de Krämerbrücke.
Weimar: de cultuurstad van Thüringen en ook UNESCO werelderfgoed. Residenzschloss
Weimar, de Hertogin Anna-Amalia bibliotheek met zijn Rococo zaal, Schloss Belvedere,
het Bauhaus, Schillerhaus, het Liszthaus en de bijzondere Russiche Orthodoxe Kerk.
Lijkt u dit interessant en wilt u nadere informatie? Neem dan even contact met ons op.
Miep en Theo de Jong.
(zie gegevens hierboven)

