
In het spoor van Goethe,
Schiller en Nietzsche.
8-12 september 2021

Een unieke culturele rondreis met verblijf in
Weimar en Leipzig begeleid door Duitslandkenner
en Doorbraakauteur professor Dirk Rochtus

Duitsland
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Onze reisbegeleider stelt voor

Dirk Rochtus (1961) Rochtus werd

in 1996 doctor in de Politieke en

Sociale Wetenschappen aan de

Universiteit Antwerpen na er een

licentiaat Germaanse Filologie en

een bijzonder licentiaat

Internationale politiek te hebben

behaald. Hij geeft sinds 1990 les

aan de KU Leuven Campus

Antwerpen en is er hoofddocent.

Hij is voorzitter van ADVN| Archief

voor nationale bewegingen. Zijn

onderzoek gaat vooral over

Duitsland, Turkije, en

vraagstukken van nationalisme.

Dirk Rochtus neemt deel aan het

publieke debat door middel van

opiniebijdragen in de sociale en

print media, als kernredacteur bij

Doorbraak en als gastspreker.

Bekende publicaties van zijn hand

zijn o.a. ‘Duitsland, de macht van

Merkel’, Turkije, de terugkeer van

de Sultan’ en ‘Van Reich tot

Republik, denken over Duitsland

vroeger en nu".
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Antwerpen – Erfurt – Weimar

WOENSDAG 8 SEPTEMBER

Vanaf de opstapplaatsen Affligem en

Antwerpen via Erfurt , met de

beroemde Dom en Krämerbrücke, naar

Weimar, het ‘Athene aan de Ilm’.

Onderweg krijgt u een inleiding tot de

geschiedenis van het 19de eeuwse

Duitsland en maakt u kennis met de

hoofdpersonages van onze trip:

Goethe, Schiller en Nietzsche.

Avondmaal en overnachting in hotel

Leonardo**** in Weimar.

In de voormiddag maken we een

historische stadswandeling in Weimar

onder leiding van een stadsgids in de

sporen van Goethe, Schiller, Herder en

de componist Franz Liszt.

Na de lunch rijden we naar Buchenwald

en brengen een geleid bezoek aan het

voormalige concentratiekamp. Er is ook

de mogelijkheid om het memoriaal op

eigen houtje te bezoeken.

Avondmaal en overnachting in hotel

Leonardo.

Weimar + Buchenwald

DONDERDAG 9 SEPTEMBER
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Na het ontbijt brengen we een bezoek

aan het huis van Nietzsche dat als

Nietzsche-Archiv ontworpen is door de

Belgische art nouveau-architect Henry

Van de Velde.

Nadien rijden we verder naar Naumburg

(Saale), waar Nietzsche zijn jeugd

doorbracht. Bezoek aan het

Nietzschehuis en -museum, en de Dom.

De kathedraal in de pittoreske Altstadt is

UNESCO-werelderfgoed.

In de late namiddag pauzeren we in

Freyburg (Unstrut) dat een duizendjarige

wijncultuur kent. We bezoeken een

wijngoed met vijftien verschillende

druivensoorten. Na de wijnproeverij

trekken we verder naar Leipzig.

Avondmaal en lezing over 'Oost-

Duitsland' door de heer Henner Kotte,

auteur en Stadtführer Leipzig.

Overnachting in hotel Ibis Styles

Leipzig****

Weimar - Naumburg, - Freyburg - Leipzig

VRIJDAG 10 SEPTEMBER
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Deze dag staat volledig in het teken

van Leipzig, stad van componisten,

dichters en uitgevers. Nietzsche

studeerde hier, de componist

Richard Wagner werd er geboren en

we vinden er nog de huizen van de

componisten Robert Schumann en

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Hendrik De Man leefde begin 20ste

eeuw als student en journalist in dit

'mekka van het marxisme'. De

Nikolaikirche was 30 jaar geleden

het uitgangspunt voor de 'Wende' in

de DDR.

Na het ontbijt maken we een

historische stadswandeling (o.l.v.

Henner Kotte). We bezoeken

o.a.Rathaus, waar Willem van Oranje

huwde, de Thomaskirche waar J.S.

Bach werkte, de Mädler Passage en

de Nikolaikirche.

In de namiddag bezoeken we het

Völkerschlachtdenkmal dat herinnert

aan de overwinning op Napoleon in

1813.

Nadien vrije tijd voor individueel

stadsbezoek.

’s Avonds slotdiner in de sfeervolle

Auerbachs Keller. Goethe kwam hier

vaak en wijdde er een scene in

'Faust' aan.

Overnachting in hotel Ibis Styles

Leizig.

Leipzig
ZATERDAG 11 SEPTEMBER
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Na het ontbijt en check-out vatten

wij onze terugreis aan.

Stop in Röcken en Lützen, met o.a.

het geboortehuis en graf van

Nietzsche en het grafmonument

van de Zweedse koning Gustav

Adolf die er tijdens de Dertigjarige

Oorlog sneuvelde.

Voor de lunch houden we halt in

Göttingen, daterend uit de 10de

eeuw met een traditierijke

universiteit, waar de gebroeders

Grimm doceerden.

Verdere terugreis naar de

opstapplaatsen.

Röcken en Göttingen

ZONDAG 12 SEPTEMBER
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PRIJS: €870 (+15 euro administratiekost per dossier)

Toeslag éénpersoonskamer: € 145

INBEGREPEN:

- Rondreis in luxe autocar met ervaren chauffeur
- Verblijf op basis van half pension
- Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden
- Begeleiding door Doorbraakauteur en Duitslandspecialist prof. dr. Dirk
Rochtus.
- Een exemplaar van Dirk Rochtus’ boek Van Reich tot Republik voor elke
deelnemer.

NIET INBEGREPEN:

- Alle dranken en persoonlijke uitgaven
- Verzekeringen: Annulering: 5,4%; All-in : (Annulering, bijstand + bagage): 6,5%

ALGEMENE VOORWAARDEN

-Zie Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten

ANNULERINGSVOORWAARDEN

- Tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom
- Vanaf 60 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
- Vanaf 30 dagen voor vertrek: de volledige reissom

Inschrijven via doorbraak.be/reizen/Weimar

In samenwerking met Selectair Reizen De Lathauwer. Licentie 6127

Inschrijving en prijzen



Bezoek aan het pittoreske Leipzig p.5

Concentratiekamp in Buchenwald p.3

Sneeuwwitje, het bekendste verhaal van

de gebroeders Grimm uit Göttingen p.6

Wijngaarden in Freyburg p.4


