
Slot Friedenstein is het grootste
vroegbarokke slot van Duitsland.
In de historische vertrekken bevinden
zich het slotmuseum met meer dan
350 jaar oude kunstcollecties, het
Ekhof-theater, de onderzoeksbiblio-
theek, het rijksarchief van Thüringen
en de slotkerk.

Slot Friedenstein, 
feestzaal
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"De omgeving is prachtig!", schreef
Goethe aan Charlotte von Stein, toen
hij in de Wartburg verbleef. Deze
burcht is in 1999 door de UNESCO op
de Werelderfgoedlijst geplaatst. Op
deze plek moet de legendarische
Sängerkrieg (zangeroorlog) hebben
plaatsgevonden. Hier woonde de
Heilige Elisabeth van Thüringen,
Maarten Luther vertaalde er het
Nieuwe Testament en voor Richard
Wagner vormde het de inspiratiebron
voor zijn opera Tannhäuser.

Op de Domheuvel staat een kerken-
complex dat bestaat uit twee indruk-
wekkende religieuze bouwwerken:
de St. Mariendom en de St. Severi -
kerk. Het complex bevindt zich mid-
den in het oude stadscentrum en
herbergt de grootste middeleeuwse
klok ter wereld aan een luidas, de
‘Gloriosa’. Elke zomer veranderen de
70 traptreden tijdens de DomStufen-
Festspiele in een van de mooiste
openluchtfestivalpodia van Duitsland.

Dit huis op de Frauenplan is in 1709
gebouwd. Hier heeft Johann Wolf -
gang von Goethe tot zijn dood in
1832 bijna vijftig jaar lang gewoond.
Eerst heeft hij het huis gehuurd, later
heeft hij het gekocht. Aan de inrich-
ting van de werkkamers van Goethe 
is niets veranderd. Niet alleen de
woon ruimte van Goethe en zijn vrouw
Christiane kunnen worden bezich-
tigd, maar ook de werkkamers, de
bibliotheek en de ontvangstruimtes.

Reizen naar verre sterrenstelsels,
kennismaken met onbekende plane-
ten, de fantastische wereld van het
universum ontdekken met al zijn
adembenemende natuurverschijnse-
len en genieten van lasershows en
events. Dat heeft het oudste planeta-
rium ter wereld allemaal te bieden.
Tussendoor is het heerlijk toeven in
het gezellige restaurant Bauersfeld.

Sinds de 16e eeuw wordt in Gera 
en Bad Köstritz bier gebrouwen.
Voor het heerlijke brouwsel was 
een geschikte opslagplaats nodig 
in diepe kelders. Zo ontstond een
ondergronds labyrint van gangen 
en nissen op 5 tot 11 m onder de
grond: de Geraer Höhler. Een deel
van de Geraer Höhler kan tegen-
woordig nog worden bezichtigd.

Een prachtige reis door de kunstge-
schiedenis. Tijdens een rondleiding
van een uur ziet u prachtige feest-
zalen, audiëntiezalen en het magi-
strale orgel van de gotische slotkerk.
U kunt ook zelf een kijkje nemen 
bij de speelkaartenverzameling, de
prachtig ingerichte vertrekken van
het slotmuseum bezoeken en de tra-
ploze Hausmannstoren ontdekken.

Langeafstandsf ietsroute
Thür inger  Städtekette

Slot Altenburg met 
speelkaartenmuseum

Donker-biertocht 
in de Höhler

Zeiss-planetarium 
met JenTower

Het woonhuis van Goethe 
op de Frauenplan

St. Mariendom en 
St. Severikerk
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> Res ident ies lot

Reizen met de trein
> Aansluitingen van de Deutsche Bahn
(Duitse spoorwegen) in alle steden

> Aantrekkelijke aanbiedingen: 
hopper-ticket Thüringen, 
Thüringen-ticket en een 
Schönes-Wochenende-ticket

> bij bovengenoemde aanbiedingen 
fiets gratis meenemen bij 
voldoende beschikbare ruimte

Tariefinfo: www.bahn.com

> Lengte: 225 km
> Eisenach – Altenburg
> Hoogteverschil: van 150 tot 
360 m boven NAP

> Moeilijkheidsgraad: licht tot 
gemiddeld

> Ondergrond: asfalt: 194 km, 
onverharde wegen: 40 km, 
beton/straatstenen: 6 km

Langeafstandsfietsroute
Thüringer Städtekette

Overige langeafstandsfietsroutes

Snelweg

B-weg

Hoofd-, zijstraat

Spoortracé met treinstation
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De langeafstandsfietsroute Thüringer
Städtekette verbindt zeven van de
mooiste steden in Thüringen.
Bovendien loopt de route door de
prachtige natuur van deze streek.
Deze langeafstandsfietsroute is
bijzonder geschikt voor fietstoeristen
die van cultuur houden. De route
maakt deel uit van de D4-route en 
is aangesloten op het landelijke net -
werk van langeafstandsfietsroutes. 
Hij verbindt de skaatstad Altenburg 
in het oosten van Thüringen met de
Wartburgstad Eisenach in het westen.
De bijna 225 km lange route loopt
dwars door Thüringen. Onderweg
kunt u kennismaken met prachtige
historische binnensteden, bekende
bezienswaardigheden en culturele
highlights. In de steden die langs de

route liggen – Altenburg, Gera, Jena,
Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach –
komt een trein. Zo kunt u ook delen
van de route met elkaar com bineren.
De langeafstands fiets route Thüringer
Städtekette sluit ook aan op talloze
andere langeafstands fiets routes die
eveneens door prachtige gebieden
van Thüringen lopen. Aangezien de
fietsroute altijd goed is bewegwijzerd,
weet u altijd waar u bent. Dat moet
ook zo blijven. 
We willen u daarom vragen om
beschadigingen aan wegwijzers 
van de Thüringer Städtekette door 
te geven onder vermelding van 
het paalnummer. 
Telefoonnummer +49 361 - 66400
(dagelijks bereikbaar).

Thür inger  Städtekette  
Langeafstandsf ietsroute  door
een r i jke  cu ltuurgeschiedenis

Eisenach-Wartburgregion 
Touristik GmbH
Tourist-Information im Stadtschloss 
Markt 24
99817 Eisenach
Tel.: +49 36 91 - 79 23 0
Fax: +49 36 91 - 79 23 20 
info@eisenach.info
www.eisenach.info

voor het oog van de fietsers ver-
borgen – meteen de dichte
Hainich(oer-)wouden die u per
fiets vanuit het Werratal goed
kunt bereiken.

De voormalige residentiestad van het
hertogdom Saksen-Gotha is makke-
lijk bereikbaar. Met de grote ver-
scheidenheid aan historische bouw-
werken is er voor elk wat wils. De
flair van het luisterrijke verleden is
nog overal zichtbaar. Ontdek de stad
op eigen gelegenheid of onder
begeleiding van een gids. In 775 is
de stad Gotha voor het eerst ver-
meld. De fraai gerestaureerde heren-
huizen met barokke portalen aan de
Hauptmarkt en het historische stad-
huis – een representatief bouwwerk
uit de renaissance dat in 1567-74 als
warenhuis werd gebouwd – herinne-
ren vandaag de dag nog aan de wel-
vaart uit het verleden.

Tourist-Information Gotha/ 
Gothaer Land
Hauptmarkt 33 
99867 Gotha
Tel.: +49 36 21 - 50 78 57-12
Fax: +49 36 21 - 50 78 57-20
tourist-info@gotha.de
www.gotha.de
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Eisenach is de geboortestad van
Johann Sebastian Bach. Maarten
Luther bracht drie jaar van zijn
schooltijd door in deze stad. Aan
deze periode is een tentoonstelling
in het Lutherhaus gewijd. De op
een-na-grootste Richard-Wagner-
collectie ter wereld bevindt zich in
de Eisenacher Reuter-villa, het
museum voor de Nederduitse dich-
ter. De Automobile Welt Eisenach
documenteert de meer dan honderd
jaar oude automobielbouwtraditie 
in de Wartburgstad.
Op de hellingen van de Wartburg
kunt u vier villakolonies uit de
jugendstilperiode en Gründerzeit
zien. Ze zijn van ongekende omvang
en hebben een grote verscheiden-
heid aan vormen.

Eisenach-Wartburgregion 
Touristik GmbH
Tourist-Information im Stadtschloss
Markt 24 
99817 Eisenach
Tel.: +49 36 91 - 79 23-0
Fax: +49 36 91 - 79 23-20
info@eisenach.info
www.eisenach.info

Op ontdekkingstocht door het
Gothaer Land
In het Gothaer Land vindt u de
prachtige residentiestad Gotha met
het Thüringer Woud en de Renn -
steig voor de deur, de legendarische
burcht bergen van de gemeente Drei
Gleichen en de uitgestrekte boom-
gaarden van de Fahner Höhen.
Sinds 1929 rijdt de regionale tramlijn
Thüringer Waldbahn op een afstand
van 21,7 km van Gotha over de
Boxberg, langs Waltershausen,
Friedrichroda tot aan Tabarz aan 
de voet van de steile berg.
Sinds 2010 verbindt de nieuwe
Bachradweg de langeafstandsfiets-
route Thüringer Städtekette met de
Bach-plaatsen Wechmar, Arnstadt en
Ohrdruf. De 69 km lange fietsroute
door het schilderachtige heuvelland-
schap van de gemeente Drei

Tourismusverband Thüringer Wald/
Gothaer Land e.V.
Hauptmarkt 33
99867 Gotha
Tel.: +49 36 21 - 36 31 11 
Fax: +49 36 21 - 36 31 13 
info@tourismus-thueringer-wald.de
www.tourismus-thueringer-wald.de

Gleichen loopt door het Geradal
bij Arnstadt en langs de noordelij-
ke helling van het Thüringer Woud
bij Luisenthal. Van Wandersleben
via Mühlberg tot Wechmar gaat
de Bachroute meteen over in de
fietsroute Thüringer Städtekette.

De meer dan 1260 jaar oude hoofd -
stad van de deelstaat Thüringen wordt
gekenmerkt door een van de best
bewaard gebleven middeleeuwse
stadscentra van Duitsland – een 
fan tastische combinatie van rijke
patriciërs  huizen en fraai gerestau -
reerde vak werk huizen.
Het monumentale kerkencomplex 
van de Mariendom en de Severikerk
steekt boven de stad uit. De prachtige
Krämer brücke is met een lengte van
120 m en 32 huizen de langste brug
van Europa die helemaal is volge -
bouwd en wordt bewoond.
Meteen naast de Domberg bevindt
zich de enige, grotendeels bewaard
gebleven barokke stadsvesting van
Midden-Europa. Bezienswaardig is
breed vertakte ondergrondse labyrint.

Erfurt 
Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1 
99084 Erfurt
Tel.: +49 3 61 - 66 40-0
Fax: +49 3 61 - 66 40-290
service@erfurt-tourismus.de
www.erfurt-tourismus.de

weimar GmbH 
Tourist-Information Weimar
Markt 10 
99423 Weimar
Tel.: +49 36 43 - 745-0
Fax: +49 36 43 - 745-420
tourist-info@weimar.de 
www.weimar.de

Midden in de stedendriehoek Erfurt-
Weimar-Jena ligt het district Wei -
marer Land. Deze regio met een
prachtig cultuur- en natuurlandschap
is rijk aan historische kastelen, land -
goederen en parken, kerken, musea
en monumenten. Hier hebben een
onvoorstelbaar groot aantal histo -
rische personen geleefd en gewerkt.
Dankzij het goed uitgestippelde en
bewegwijzerde fiets- en wandel rou -
te netwerk kunnen de bezoekers
kiezen uit talloze fiets- en wandel -
routes.
Saale-Radwanderweg, Feininger
Radweg rondom Weimar, Laura-
Radweg of natuurlijk de beroemde,
in totaal 125 km lange Ilmtal-
Radwanderweg. Al deze routes
lopen langs talloze geweldige
highlights.

Fremdenverkehrsverband 
Weimarer Land e.V.
Bahnhofstraße 28
99510 Apolda
Tel./Fax: +49 36 44 - 54 06 76
tourist-info@im-weimarer-land.de
www.im-weimarer-land.de
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De Wartburgregio – de ideale
fietsroute
De Wartburgregio is een fantastisch
gebied voor een vakantie – al dan
niet met de fiets. De regio staat
bekend om zijn prachtige en afwis-
selende landschappen – nationaal
park Hainich, Thüringer Woud, Rhön
en het Werratal – romantische plaat-
sen én cultuurhistorische schatten.
Als u de Städtekette fietst en een
bezoekje aan de Wartburgstad
brengt – een must aan het begin van
de tocht dwars door Thüringen –
voert de route zeker niet over het
platte land. De fietsroute loopt op
fraaie wijze door het prachtige land-
schap van het Hörseltal, langs het
fabelachtige witte kalksteenmassief
van de Hörselbergen en de groene
heuvels van het Thüringer Woud.
Achter de bergen beginnen – nog

Volgens historicus en schrijver Adolf
Stahr was Weimar eigenlijk een park
met een aangrenzende stad. Ook
vandaag de dag is Weimar nog een
sprookjesachtige residentiestad in het
midden van het groene hart van
Duitsland. In de cultuurstad Weimar
zijn de Duitse klassieke cultuur peri -
ode, de geest van de Weimarer Re -
pu bliek en het Bauhaus nog volop
aanwezig.
Cranach, Bach, Goethe, Schiller,
Coudray, Nietzsche, Liszt, Van de
Velde en Feininger leefden en werk -
ten hier en gaven deze stad haar
unieke uitstraling. Net als vroeger
trekt ook nu nog de kunstwereld
naar Weimar om hier in het spoor
van hun voorouders nieuwe dingen
te bedenken en te creëren.
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Stadsburcht Eisenach Stadhuis met toerismebureau

De Mühlburcht

Thüringer Weintor bij Bad Sulza
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Jena Tourist-Information
Markt 16 
07743 Jena
Tel.: +49 36 41 - 49-8050
Fax: +49 36 41 - 49-8055
tourist-info@jena.de
www.jena.de

Van de Saale door het Thüringer
Holzland
Vanuit Jena loopt de fietsroute
richting het oosten naar de heuvels
van het Thüringer Holzland. Tot
Stadtroda loopt de route door het
vredige Rodatal langs weiden en
kleine dorpjes om uiteindelijk bij het
beschermde recreatiegebied Zeitz -
grund uit te komen. Dankzij de
bosrijke hellingen vol bomen en het
vrolijke geklater van de beek kunt u
tijdens de beklimming naar Herms-
dorf van een van de meest ongerepte
delen van de fietsroute genieten. Voor
een ontspannende tussenstop kunnen
fietsers terecht bij de thermen in Bad
Klosterlausnitz.
Dan gaat de fietsroute bergaf door
het Eisenberger Mühltal. In de acht
molens in het dal kunt u eten en

Touristinformation Saaleland
Margarethenstraße 7/8 
07768 Kahla 
Tel.: +49 3 64 24 - 78439 
Fax: +49 3 64 24 - 82001 
infobuero@saaleland.de
www.saaleland.de

overnachten. De route loopt door
het Elstertal en langs Bad Köstritz,
waar het beroemde donkere bier
vandaan komt en waar dahlia’s
worden geteeld. Daarna bereikt 
u Gera.

Jena is een hippe en beziens waar -
dige studenten- en hightechstad.
Aan de universiteit studeerden en
doceerden vooraanstaande perso -
nen. Een voorbeeld daarvan is
Schiller. Zijn woonhuis kunt u be -
zichtigen.
Goethe werkte hier en ondersteunde
de universiteit en de botanische tuin.
Baanbrekende ontwikkelingen van
Abbe en Zeiss zijn in het Optische
Museum te zien.
Elke zomer is de Kulturarena het
toneel van het muziek- en cultuur -
festival. Ook de prachtige omgeving
van Jena is zeer de moeite waard.
De stad ligt tussen schelpkalkheuvels
waarop veel soorten orchideeën
bloeien. In Jena kruisen twee
langeafstandsfietsroutes elkaar– 
de Thüringer Städtekette D4 en de
Saale-Radwanderweg D11.
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Gera Tourismus e.V.
Heinrichstraße 35 
07545 Gera
Tel.: +49 3 65 - 8 30 44-80 
Fax: +49 3 65 - 8 30 44-81
info@gera-tourismus.de 
www.gera-tourismus.de

Het district Greiz heeft veel te bieden:
voor liefhebbers van oude kastelen en
burchten een rijke geschiedenis, voor
watersporters talloze stuwdammen,
voor wandelaars meer dan 1300 km
aan wandelroutes en voor fietsers een
netwerk van afwisselende langeaf -
stands fietsroutes en ontdekkingsroutes
met bij elkaar een lengte van meer dan
400 km. Verder zijn er nog musea en
talloze culturele en sportieve activi -
teiten. Tijdens de jaarlijkse wedstrijd
Kloßvogt® kunt u kennismaken met
de Thüringse gastvrijheid.
De fietsroute loopt door het Neue
Landschaft® Ronneburg, over de
avontuurlijke brug Drachenschwanz
(drakenstaart). U kunt de ontdekkings -
toren beklimmen en uitrusten is mo -
gelijk op de langste houten bank ter
wereld.

Bad Köstritz Information
Julius Sturm Str. 10
07586 Bad Köstritz 
Tel.: +49 3 66 05 - 8 60 59
www.stadt-bad-koestritz.de

Otto-Dix-stad
Deze voormalige residentie van het
Huis van Reuß ligt in een prachtig
heuvellandschap aan de oever van
de rivier de Witte Elster. Deze stad
heeft cultuurliefhebbers veel te 
bieden.
De fietsroute loopt door het
Hofwiesenpark, langs de moestuin
met de oranjerie, een theater met
een rijke traditie en het kunsthuis
(vanaf december 2011). In het Otto-
Dix-Haus is de beroemdste kunste-
naar van Gera geboren.
Het museum bezit werken uit alle
creatieve periodes van Otto Dix. 
Heel bijzonder zijn de grotten Geraer
Höhler die zich op een diepte tot 
11 m onder de oude stadskern
bevinden.
In de ondergronds begaanbare
kelders bewaarde de bevolking 
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Uitzicht op het Gera-Untermhaus
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Altenburger Tourismus GmbH
Fremdenverkehrsverband
Altenburger Land e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 14
04600 Altenburg 
Tel.: +49 34 47 - 51 13 40
Fax: +49 34 47 - 5 11 34 17
info@altenburg-tourismus.de
www.altenburg-tourismus.de

Altenburger Touristinformation
Markt 17
04600 Altenburg
Tel.: +49 34 47 - 51 28 00
Fax: +49 34 47 - 51 99 94
info@altenburg-tourismus.de
www.altenburg-tourismus.de

Op het punt waar Thüringen, Saksen
en Saksen-Anhalt bij elkaar komen,
ligt het idyllische Altenburger Land.
De regio rondom de speelkaarten -
stad Altenburg biedt bezoekers
verrassend veelzijdige mogelijkheden
voor uitstapjes en ontspannen mo -
menten tussen natuur en cultuur.
De authentieke dorpen en kleine
stadjes kunnen goed met de fiets
worden verkend. De vruchtbare
grond van het Altenburger Land
heeft veel welvarende boeren voort -
gebracht die zich niet schaam den
voor hun succes en graag pronkten
met hun imposante Vierseithöfe. 
De oude gebruiken worden nog
altijd liefdevol in stand gehouden.
Een geweldige traditie vormen met
name de boerentuinen die in de
zomer prachtig bloeien. Op land -
goederen en boerderijen is het

ALTENBURGER
LAND
ALTENBURGER
LAND

A L T E N B U R GA L T E N B U R G

Lindenau-museum

mogelijk proviand te kopen. 
Ook gezinnen kunnen zich prima
ver maken, want er zijn openlucht -
zwembaden, midgetgolfbanen 
en spannende kerkers.

van Gera vroeger hun bier. 
In Gera komen de Elster-Radweg
en de Thüringer Städtekette bij
elkaar. Een perfecte gelegenheid
om uw tocht uit te breiden.
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Hörselbergen

Krämerbrücke

Goethe-Schiller-monument

Bad Klosterlausnitz

Bij de Johannistor

Drakenstaartbrug in het BUGA-Park
van Ronneburg

Het fraaie Altenburger Land 

Altenburg heeft veel te bieden!
Helemaal in het oosten van Thüringen
ligt Altenburg. Deze speelkaartenstad
staat bekend als de bakermat van het
zogenaamde skaatspel. De 1000-jari ge
residentie van de Wettiner vorsten is
een geheime tip: bewonder in het im -
posante slot naast speelkaarten ook
de eeuwenlange traditie van hertoge -
lijke wooncultuur, wandel door het
prachtige slotpark naar het Lindenau-
museum met waardevolle kunstcollec -
ties en naar het natuurkundemuseum
Mauritianum of ontdek de fraai gere -
stau reerde oude stadskern. Voor wie
de specialiteiten van de stad wil proe -
ven, is de jugendstil-brouwerij met
mu seum en de distilleerfabriek zeer 
de moeite waard. Vergeet niet om in
de grootste speelkaartenwinkel van
Duitsland speelkaarten te kopen en 
ze in de skaatbron te dopen.
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