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KONINKLIJK BEZOEK IN THÜRINGEN  

 

Brussel, 3 juli 2019 – De Duitse deelregio Thüringen krijgt volgende week 

hoogwaardig bezoek van het Belgische koningspaar. Koning Filip (59) en 

Koningin Mathilde (46) bezoeken 9 juli aanstaande diverse markante plekken in 

het hart van Duitsland.  

 

Het Koninklijke paar zal het concentratiekamp Buchenwald bezichtigen. Het kamp 

werd in 1937 door SS’ers en gevangenen tijdens de Tweede wereldoorlog 

aangelegd. Erna staat kasteel Friedenstein in Gotha, het Neues Museum met 

eigentijdse kunst en het Bauhaus Museum in Weimar op het programma. De minister 

president Bodo Ramelow begeleidt het Koninklijke paar tijdens hun bezoek. Het 

centrale thema van het bezoek zijn de familierelaties tussen het Belgische 

Koningshuis en huis Saksen-Coburg en Gotha.  

 

Gouden parel 

Weimar is de gouden parel van deelstaat Thüringen. Bauhaus, Bach, Schiller, 

Goethe, Henry van de Velde en vele andere beroemdheden hebben in de stad 

gewoond. Bauhaus is voor vele architecten, designers en kunstenaars een 

inspiratiebron en zijn ideeën werken nog steeds door in het dagelijkse leven. Veel 

Bauhaus-gebouwen in Weimar zijn UNESCO-werelderfgoed geworden. Dit jaar viert 

de stad het grote 100-jarige Bauhausjubileum en biedt een inspirerende 

ontdekkingsreis aan door de regio wat de bakermat van het Bauhaus is.   

 

Gotha was een residentie van de hertogen van Saksen-Coburg en Gotha. Koning 

Filip bezoekt Kasteel Friedenstein, dat nauw verbonden is met zijn eigen 

familiegeschiedenis. Zijn directe voorouder, koning Leopold I, kwam uit de Gotha-

dynastie. Het belang en de invloed van de hertogen van Gotha wordt nog steeds 

weerspiegeld in de prachtige hertogelijke appartementen en uitgebreide 

kunstcollecties.  

 

Thüringen 

Indrukwekkende natuurgebieden, historische steden waar bekende personen hun 

sporen hebben nagelaten, vele kilometers fiets- en wandelroutes en een rijke 

culinaire traditie. Thüringen heeft veel te bieden en dat alles op slechts een halve 

dag rijden van België.  

 

Voor meer informatie over Thüringen: www.vakantie-thuringen.nl. 

 

 

 

 

 

   

http://www.vakantie-thuringen.nl/


 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

 

Over Thüringen 

Thüringen is een regio in midden Duitsland en staat bekend om zijn verschillende landschappen, legendarische 
burchten en kastelen en diversiteit in architectuur en cultuur. Grote namen zoals Maarten Luther, Goethe en 
Johan Sebastiaan Bach verbleven in de regio of werden er geboren. Deze Duitse deelstaat heeft prachtige 
uitgestrekte natuurgebieden met in het zuiden het Thüringer Wald en het Franken Wald, in het zuidwesten de 
Thüringer Rhön en in het noordwesten op de grens met deelstaat Niedersaksen de Thüringer Harz. Daarnaast 
biedt de regio volop cultuur met een grote variatie aan steden zoals Erfurt, Weimar en Eisenach. Voor meer 
informatie bezoek de site www.vakantie-thuringen.nl.  
 

De toeristische promotie van Thüringen wordt mede gefinancierd door: 

 
MEDIA CONTACT 

Voor meer informatie en/ of beeldmateriaal, neem contact op met AVIAREPS. 

Contactpersoon: Wessel Meerdinkveldboom, tel. + 31 20 654 15 65, e-mail: 

wmeerdinkveldboom@aviareps.com   
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