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Thüringen har stærke traditioner som ferieregion og byder derfor på masser af gæstfrihed. I denne delstat 
i hjertet af Tyskland får man en kombination af herlige landskaber og spændende byer med både en fængs-
lende fortid og en levende nutid. Hvilke andre steder finder man en så høj koncentration af kulturelle rig-
domme som her? Enorme borge, slotte, klostre og kirker fremstår som historiske vidnesbyrd i naturen, men 
også byerne som f.eks. Erfurt – delstatens hovedstad – emmer af historie. Weimar, byen for den litterære 
klassik og hjemsted for Bauhaus, står i fascinerende kontrast til Eisenach med borgen Wartburg og Jena, 
videnskabernes by.

Ikke færre end 21 steder er optaget på UNESCO’s liste over verdenskulturarv – bl.a. det klassiske Weimar, 
Wartburg i Eisenach og Nationalpark Hainich. Det er steder med litteraturhistorisk betydning, hvor genier 
gennem tiden er stødt på hinanden: Digtere, malere, musikere, intellektuelle og reformatorer har her hentet 
meget af deres inspiration. På gallerier og museer har de efterladt sig markante spor.

Thüringens fortryllende landskab har i generationer ikke kun været en åndelig inspirationskilde, men også 
et paradis for besøgende, der enten er kommet for at slappe af eller dyrke den aktive ferie. I Thüringen fin-
der man også tradition og håndværk. Hvad enten det gælder porcelæn, legetøjsprodukter, glaspusteri eller 
traditionel juletræspynt, så har Thüringens kreative frembringelser for længst erobret verden. Man er sik-
ret et uforglemmeligt ophold, hvis man besøger en af de mange spændende events, smager på de solide, 
velsmagende Thüringen-specialiteter og møder de lokales ægte gæstfrihed. Oplev Thüringen!

Krämerbrücke, Erfurt
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Fantastisk: St. Severi-kirken og Mariendoms 700-årige kulisse. Under DomStufen-Festspillene forvandles 
de 70 trin på domkirkebjerget hvert år til en spektakulær open-air-festspilscene.  

Thüringens byer præges af mere end tusind års historie. Den 
dag i dag finder man middelalderlige borge og fæstninger, kon-
gelige slotte, parker, imponerende renæssance-, barok- og 
 jugendstil-bygninger, traditionsrige teatre og orkestre samt 

kostelige biblioteker og kunstsamlinger. I de fascinerende, 
omhyggeligt restaurerede gamle bydele gemmer hver mursten 
på en historie. Caféerne er populære mødesteder, og gåga-
derne indbyder til hyggelige slentreture i gaderne.

Som perler på en snor slynger byerne Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena, Gera og Altenburg sig gennem 
landskabet, og selv hvis man bevæger sig langt væk fra dette bælte, kan man støde på historiske bykerner, 
kendte seværdigheder og kulturelle højdepunkter.

Fascinerende byer 
som perler på en snor
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Chrestensen i Erfurt
Niels Lund Chrestensen, der kom fra Jylland, grundlagde  

i 1867 en gartnerivirksomhed i Erfurt. Dengang var Erfurt 

den centrale by i Europa inden for havebrug. I dag drives 

virksomheden fortsat af Chrestensen-familien – nu i femte 

generation. Familiens bånd til forfædrenes land kommer  

til udtryk ved Frederick Niels Chrestensen, der er honorær 

konsul for Danmark.

ERFURT, der er delstatens hovedstad og har mere end 1260 år 
bag sig, indbyder sine gæster til et møde med middelalderens 
levn. Omhyggeligt restaurerede huse og kirker vidner den dag i 
dag om rigdommen i den engang så mægtige handels- og uni-
versitetsby med den fredede bykerne, der er blandt Tysklands 
bedst bevarede fra middelalderen. Blandt de mest fotografe-
rede seværdigheder i byen finder man det imponerende dom-
kirkekompleks Mariendom og Severikirche.

Fra den tidligere fæstning Petersberg med labyrinten af under-
jordiske gange (som er mulig at besøge) kan man lade blikket 
vandre over Erfurts gamle bydel til WEIMAR, der især er berømt 
for forbindelsen til den litterære klassik og den revolutione-
rende Bauhaus-bevægelse.

Koncentrationen af forretninger på Krämerbrücke i Erfurt er 
høj – som den var blandt de handlende på kongevejen Via Regia 
i sin tid. Denne bro, der er den længste bebyggede og beboede  
i Europa, tiltrækker opmærksomhed med sine mange kuriosite-
ter. Vitaliteten i dette herlige mikrokosmos er noget helt særligt. 
32 bindingsværkshuse, 32 miniverdener og plads nok til usæd-
vanlige forretningsidéer, kunsthåndværkere og kreative: Smyk-
kedesign, et galleri, keramik, antikviteter, boghandlere, delika-

tesser, chokoladefremstilling, Thüringens 
marked med specialiteter ... Intet Erfurt-besøg 
uden en tur på Krämerbrücke!

„Erfurt ligger det rigtige sted – her må der simpelt hen ligge en by.“ Sådan lød ordene fra reformatoren Martin 
Luther, da han i 1501 som 17-årig kom til denne livlige storby. Endnu i dag mærker man byens  historiske betyd-
ning for europæisk handel, åndsliv og kirkerne.

Det middelalderlige Erfurt

Her kan man gå rundt midt i en flere hundrede år gammel  
historie, observere de forbipasserende fra fortovscaféen, 
 shoppe i Gründerzeit-husene på den berømte plads Anger og 
opleve den karakteristiske thüringske gæstfrihed, når man 
nyder hjemmebryggede øl eller de solide retter fra Thüringen.

Mindesmærker over jødisk 
liv gennem århundreder
Vidnesbyrd om jødernes liv i Thüringen finder man 

i form af synagoger, historiske beboelseshuse, 

begravelsespladser og bade (mikvé). Mange af 

disse steder fungerer i dag som seværdigheder i form af museer 

eller mødesteder. Jødiske steder er der også i de mindre byer i 

Thüringen som f.eks. Mühlhausen (synagoge med bibliotek), Son-

dershausen (mikvé med fundamentet af den tidligere synagoge), 

Bleicherode (tidligere synagoge i „Alte Kanzlei“) og Heiligenstadt 

(begravelsesplads). Disse steder er bestemt et besøg værd – lige-

som hovedstaden Erfurt. Her har man gjort spændende nye fund, 

sådan at man i dag kan besøge en spændende enhed af synagoge, 

mikvé og begravelsesplads i umiddelbar nærhed af hinanden og 

dermed blive mindet om det betydelige jødiske liv i middelalderens 

Erfurt. Blandt udstillingsgenstandene på museet „Alte Synagoge“ 

finder man en guld- og sølvskat fra det 14. århundrede, hvis mest 

værdifulde del er den berømte jødiske vielsesring fra Erfurt, et af 

blot tre bevarede eksemplarer i verden.

juedisches-leben.erfurt.de 

Martin Luther var studerende og munk i Erfurt. 
Hvis man følger i hans fodspor i byen, havner man i det 
gamle latinske kvarter og i Augustinerklostret. 
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Fra det 18. århundrede rykkede Europas kulturelle elite mod 
Weimar, til hoffet hos hertugerne i Sachsen-Weimar. I denne by, 
der i 1999 kunne kalde sig Europas kulturby, har mange store 
personligheder haft hjemme. Utallige museer og mindesteder i 
Weimar vidner i dag om disse navne og forne tiders berømmel-
ser. Byen er stadig et centrum for kunst og kultur. Gennem gene-
rationer har Weimar tiltrukket gæster fra hele verden med det 
berømte bronzemindesmærke med Goethe og Schiller foran det 
tyske nationalteater og en lang række museer og udstillinger. 
Ikke færre end 16 perler er nu optaget på UNESCO’s liste over 
verdenskulturarv.

Heriblandt det berømte Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Bib-
lioteket, der er opkaldt efter hertuginde Anna Amalia af Sach-
sen-Weimar-Eisenach, hører blandt de mest kendte i Tyskland. 
Det rummer en samling på mere end en million værdifulde  
historiske skrifter og bøger fra det 9. til det 21. århundrede.

Hvad er linket mellem Johann Wolfgang, Goethe, Friedrich 
Schiller, Franz Liszt, Henry van de Velde og Friedrich Nietzsche? 
De levede og arbejdede alle i Weimar. Husene, de boede i, er i 
dag fascinerende museer og vidnesbyrd om en storartet kul-
turhistorie. Weimar var i øvrigt stedet, hvor Henry van de Velde 
såede frøene til Bauhaus-bevægelsen.

Weimar var residenssted for hertuger, hvilket den dag i dag 
viser sig ved det store antal fornemme slotte og parker. I slot-
tet Weimarer Stadtschloss kan man nyde en europæisk kunst-
samling, der rækker lige fra middelalderen til moderne tid. 
Slottene Belvedere, Tiefurt og Ettersburg er på grund af deres 
haver yndede udflugtsmål. Belvedere besidder desuden en 
udstilling med pragtfuld håndværkskunst.

Digtere, malere, musikere og arkitekter som Goethe, Schiller, Herder, Cranach, Liszt, Gropius, van de   
Velde og Nietzsche slog sig ned her og gjorde byen til, hvad den er i dag – et centrum for tysk åndsliv.  
Også Bauhaus-bevægelsen udsprang her. Weimar repræsenterer på samme tid to sider af historien:  
I byens  hjerte findes det tyske nationalteater, der regnes som det stiftende sted for Weimarrepublikken, 
mens man uden for byen finder mindestedet Buchenwald, en tidligere koncentrationslejr.

Den klassiske by Weimar

Kultur og natur – fascinerende 
UNESCO-verdensarv
Thüringen byder på talrige kultur- und naturmindesmær-

ker, der står på UNESCO’s liste over verdensarv: middelal-

derborgen Wartburg ved Eisenach, hvor Martin Luther 

oversatte Det Nye Testamente til tysk; Walter Gropius‘ 

Bauhaus i Weimar med museum og modelhuset „Am 

Horn“; komplekset „Klassisches Weimar“ med beboelses-

huse, slotte, parker, et bibliotek, en kirke og en kirkegård 

med forbindelse til berømte navne som Goethe, Schiller  

og Herder; og Nationalpark Hainich, et enestående område 

med bøgeskove, der har fået lov at passe sig selv.
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar

H. C. Andersen i Weimar
H.C. Andersen var tæt knyttet til Weimar-hertugen Carl 

Alexander og en hyppig gæst i hans residens. Det, der trak 

digteren til Weimar, var de personligheder, der havde 

 udfoldet sig her, først og fremmest J. W. Goethe og J. S. Bach. 

oplev-thueringen.dk
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Som endnu en perle på snoren finder man EISENACH for foden 
af den berømte UNESCO-verdenskulturarv Wartburg. Her til-
bragte den hellige Elisabeth (1207-1231), prinsesse af Ungarn 
og landgrevinde af Thüringen, størstedelen af sit korte liv, og 
her havde Martin Luther og Johann Sebastian Bach  deres 
 skolegang. Mindesmærker udformet på autentisk og tidssva-
rende vis minder os i dag om både reformatoren og komponi-
sten/organisten. Derudover har Eisenach også et spændende 
museum, der formidler byens bilindustri gennem mere end 
hundrede år.

GOTHA fascinerer i kraft af sit prægtige Schloss Friedenstein, 
et slot fra den tidlige barok, og det tilhørende parkanlæg.  
Adskillige museer findes her. Andre perler tæller Bach-byen 
ARNSTADT med den internationalt enestående dukkesamling 
„Mon plaisir“; teater- og Schiller-byen MEININGEN, hvorfra den 
berømte Thüringen-specialitet „Kloß“ stammer; RUDOLSTADT 
med det imponerende residensslot Heidecksburg og det male-
riske Schillerhaus; den middelalderlige by med bindings-
værkshuse, SCHMALKALDEN; spillekortbyen ALTENBURG med 

slot og spillekortmuseum, teater og en samling europæisk 
kunst i Lindenau-Museum; universitetsbyen ILMENAU med 
bjerget Kickelhahn, hvor Goethe skrev sit verdensberømte digt 
„Wandrers Nachtlied“; og den historiske våbenby SUHL, et ide-
elt udgangspunkt for aktiviteter i Thüringer Wald. 

SAALFELD er kendt for sine „fegrotter“ (Feengrotten), mens 
den tidligere prinseresidens GREIZ frister med sit sommer-
palæ; JENA er byen for traditionsrig optikindustri med en mas-
se museer, ZEISS-planetariet (det ældste i verden), Tysklands 
næstældste botaniske have, Schiller-universitetet og den store 
bykirke, hvor Luther prædikede. Ægte perler er også MÜHL-
HAUSEN med bindingsværkshusene og mindesmærke for den 
tyske bondekrig og Divi-Blasii-Kirche, hvor J. S. Bach var orga-
nist; SONDERSHAUSEN, kendt som mineby, musikby og tidlige-
re kongelig residens med et imponerende slot; NORDHAUSEN, 
startpunktet på smalsporbanen Harzquerbahn, som fører pas-
sagererne op på Brocken, det højeste bjerg i Harzen; og ende-
lig APOLDA med rige traditioner inden for strikkemode og 
klokkestøberi.

Eisenach, Altenburg, Meiningen, Rudolstadt, Jena, Gera, Gotha og andre byer med markant historisk 
 betydning rummer spændende seværdigheder, der bare venter på at blive opdaget.

Opdag de skjulte perler

oplev-thueringen.dk

Schiller-huset, Rudolstadt Lindenau-Museum, Altenburg

Gamle bydel, Schmalkalden Centrum, Jena
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Martin Luther
 Johann
Sebastian Bach

Bach-uger i Thüringen.
Bach-ugerne i Thüringen er den største festival for klassisk 

musik i Thüringen. Med koncerter, der overvejende finder sted 

på autentiske Bach-steder, giver festivallen rig lejlighed til at 

opleve Thüringen som historisk musikområde. En årlig kulturop-

levelse i særklasse.

thueringer-bachwochen.de

„Jeg har fordrevet djævlen med blæk“, sagde Martin LUTHER om 
sin tid på Wartburg ved Eisenach. Her tænkes på hans oversæt-
telse af Det Nye Testamente til tysk. Hans arbejde kom til at dan-
ne grundlag for et fælles tysk skriftsprog og dermed den tyske 
nation. Mellem 1498 og 1501 gik Luther i skole i Eisenach,  
og i Schmalkalden viste han sine evner som klarsynet politiker. 
Studieårene tilbragte han i Erfurt, hvor man i dag i det gamle 
Augustinerkloster kan få et spændende indblik i hans liv. Det er 
blevet et Luther-mindesmærke og mødested med et moderne 
kongrescenter, hotel og museum.

Johann Sebastian BACH, det mest berømte medlem af den mu-
sikalske Bach-familie, tilbragte halvdelen af sit liv i Thüringen. 
Han var født i Eisenach og kom vidt omkring i delstaten pga. 
begivenheder som hans uddannelse, forældrenes død og arbej-
det som violinist, organist og komponist. Sin første stilling fik 
han som ung og rebelsk organist i Arnstadt. Andre Bach-steder 
i Thüringen tæller Ohrdruf, Weimar, Mühlhausen, Erfurt og 
Dornheim, hvor han blev gift. Selv boede han aldrig i Erfurt. 
Men det gjorde forældrene, der giftede sig i Kaufmannskirche i 
byen. 19 Bach-par er her blevet viet, ca. 70 Bach-børn er døbt 
her, og omkring 60 medlemmer af Bach-familien er begravet 
herfra. Bach-familien var vidt forgrenet og dominerede i mere 
end 200 år de musikalske embeder i Thüringen.

Som ung mand tog Johann Wolfgang von GOETHE fra Frankfurt 
til Thüringen. Under sit ophold her var han så langt fra blot en 
inspirerende digter og dramaturg: Som minister, bibliotekar, 
teaterdirektør og indimellem arkitekt efterlod han sig spor i 
Weimar, Jena, Eisenach, Ilmenau, Erfurt, Rudolstadt og Gotha.

Franz LISZT anses som en banebryder for nutidig musikkultur. 
Da han i 1848 kom til Thüringen for at arbejde, var han en  
højt anerkendt virtuos i Europa. Som fænomenal pianist, kom-
ponist, dirigent, underviser og musikorganisator – og som stor 
personlighed – brillerede Liszt på tværs af både tid og sted. 
Med afsæt i arven fra Beethoven, Goethe, Schiller og Herder 

Man finder næppe andre steder en så høj koncentration af mindesteder for berømte personligheder  
som i kulturområdet Thüringen. Gå på opdagelse på de historiske steder, hvor disse mennesker levede,  
studerede, arbejdede og var børn.

Personligheder. 
Store navne, fremragende værker

Mindesmærke 
for Goethe og 
Schiller

oplev-thueringen.dk

Liszt-huset, Weimar

Tannhäuser, Wartburg

Walter Gropius Franz LisztRichard Wagner

Bachkirche, Arnstadt
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Liszt Biennale i Weimar.
Hvert andet år fejrer Thüringens teatre, orkestre og musikskoler 

de virtuose værker af en sand mester, som gennem to årtier  

havde Thüringen som sit „andet fædreland“. Værd at besøge hele 

året er Liszt-huset i Weimar, et helt særligt sted tilegnet Liszt. 

Rummene på førstesalen blev allerede få dage efter hans død 

udpeget til museum. 

Og nok så interessant: Grundlæggeren af den første tyske bør-
nehave, Friedrich FRÖBEL: Et must er Oberweißbach, hans 
 fødested, og Fröbel-museet i Bad Blankenburg. Vidnesbyrd om 
Lucas CRANACH den ældre (1472-1553) og Lucas CRANACH  
den yngre (1515-1586) og deres liv og levned finder man i Eise-
nach, Gotha og Weimar. Den ekspressionistiske maler Otto DIX: 
Man bør ikke gå glip af et besøg i denne kunstners fødehjem, 
som ligger i Gera og i dag danner ramme om et museum og et 
galleri. Og ikke at forglemme: Friedrich SCHILLER: De vigtigste 
Thüringen-steder i digteren og dramatikerens liv er Meiningen 
og Bauerbach, Rudolstadt, Jena og Weimar.

gjorde han i 1850’erne Weimar – hans primære arbejdssted – 
til et musikalsk centrum af europæisk rang. Også steder som 
koncertsalen på Wartburg ved Eisenach, Sonderhausen og 
Meiningen berigede han musikalsk.

Wartburg ved Eisenach inspirerede Richard WAGNER til hans 
opera Tannhäuser, og borgens koncertsal er fortsat spillested 
for Wagners musik. For foden af Wartburg ligger Reuter-Wagner- 
museet. Takket være Nikolaus Oesterlein (1841-1898) og hans 
samlerpassion indeholder museet i dag den næststørste (efter 
Bayreuth) Richard-Wagner-samling med i alt ca. 20.000 gen-
stande.

„Min idé er ikke nogen lille idé“, skrev Walter GROPIUS i 1919, 
da han bevidst valgte den klassiske by Weimar som stedet til 
sin banebrydende nye kunstskole. For ham og Bauhaus-bevæ-
gelsen i Thüringen, som tiltrak kunstnere som Feininger, Itten, 
Klee, Kandinsky, Muche og Schlemmer, var det vigtigt, at pro-
grammet omfattede byerne Weimar, Jena, Erfurt og Gera. Henry 
VAN DE VELDE, arkitekten og idémanden bag jugendstilen, hav-
de med den storhertugelige kunsthåndværkerskole skabt de 
bedste forudsætninger for at udfolde Bauhaus-konceptet. Med 
Staatliches Bauhaus (statsligt byggehus), som indtil 1925 hav-
de hjemme i Weimar, opstod tidens mest moderne kunstskole.

oplev-thueringen.dk

I Eisenach, Bachs fødeby, kan Bach-elskere 
fra hele verden besøge det ældste og største 
Bach-museum. Her afholdes også regelmæs-
sigt koncerter på historiske instrumenter.
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UNESCO verdenskulturarv Wartburg ved Eisenach: Gå i Martin Luthers fodspor.  Den ca. 1.000 km 
lange Lutherweg fører gennem forskellige landskaber og historiske byer i Thüringen.

Dornburger-slottene

oplev-thueringen.dk

Leuchtenburg
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Pragtfulde slotte, legendariske 
borge og vidunderlige parker

Mere end 450 borge og fæstninger, der kan spores helt tilbage 
til den tidlige middelalder, rager godt op i Thüringens land-
skab. I kraft af sin særlige historie har Wartburg ved Eisenach 
status som en af Tysklands mest berømte borge. Den var et 
af de betydeligste steder for muser i Europa. Maleren Moritz 
von Schwind minder os i sine højt anerkendte fresker i borgen 
om konkurrencen mellem minnesangerne, også kendt som 
„Sangerkrigen“, og om den hellige Elisabeth, der levede her. 
Wartburg var også stedet, hvor Martin Luther i 1521 oversatte 
Det Nye Testamente fra græsk til tysk – endnu i dag kan man 
besøge hans arbejdsværelse, “Lutherstube”.

Leuchtenburg ved Kahla er et fuldt bevaret borganlæg fra mid-
delalderen, der ligger højt over Saaletal. Stedet overrasker sine 
gæster med en porcelænsudstilling af internationalt format. 
Det legendariske borgkompleks “Drei Gleichen” mellem Erfurt 
og Arnstadt, Gotha med slottet Schloss Friedenstein, borgan-
lægget på Kyffhäuserberg med det imposante mindesmærke 
eller den høje gotiske borgruin Hanstein i den maleriske Eichs-
feld-region – hvert af disse bygningsværker er enestående og 
fortæller sin helt egen historie.

Thüringens slotte og palæer har med deres herlige parker en 
lige så stor tiltrækningskraft. Slottet Schloss Heidecksburg 
med udsigt over Rudolstadt var Friedrich Schillers hemmelige 
kærlighed. Går man ind på slottet, finder man arkitektoniske 
og kulturhistoriske skatte som f.eks. den majestætiske roko-
ko-festsal.

Pragtfulde, enorme bygningsværker som slottene Weimarer 
Stadtschloss, Schloss Elisabethenburg i Meiningen, Schloss 
Altenburg, Schloss Wilhelmsburg i Schmalkalden eller slotte -
ne i Greiz har alle fungeret som kongelige residenser og står  
i skarp kontrast til andre, mere beskedne bygninger og parker. 
Blandt disse hører Dornburgs slotte, der troner over vinbjer-
gene ved Jena og som Goethe satte stor pris på, rokokoslottet 
Molsdorf ved Erfurt med en park i engelsk stil og Kochberg, et 
slot omgivet af vand beliggende ved Rudolstadt.

Slottene og borgene i Thüringen inviterer til fascinerende rejser gennem historien; på museer med unikke 
kulturperler, til stemningsfulde koncerter eller teaterstykker og på romantiske hoteller og restauranter.

oplev-thueringen.dk

Slottet Schloss Wilhelmsburg

Ernestinerne.
Hertugerne af Sachsen-Coburg og Gotha, der regerede i Gotha, 

var en del af fyrsteslægten Ernestinerne, som også Dronning 

Margrethe nedstammer fra – hendes oldeforældre, den engel-

ske dronning Victoria og dennes gemal prins Albert, var begge 

Ernestinere. Allerede på Martin Luthers tid var der danske 

forbindelser. Kong Christian 2.’s mor, Christine, var således 

Ernestiner.

Det barokke univers i Gotha
Gotha er kendt for sine historiske forbindelser til den internationale 

adel og “Barockes Universum” (barokt univers). Det omfatter slottet 

Schloss Friedenstein fra 1643, Tysklands største slotskompleks 

fra den tidlige barok med parker og haver, Herzogliches Museum, 

også kendt som “Thüringens Louvre”, og Ekhof-teateret, det ældste 

endnu fungerende barokteater i verden.
Schlossmuseum (slotsmusseet) Gotha
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Et eldorado til den aktive ferie

Thüringens landskab fascinerer sine gæster ved første blik – 
hvad enten det gælder den nærmest uendelige skov Thüringer 
Wald, som rækker næsten 1000 meter i vejret, det mangefa-
cetterede bjerg Schiefergebirge, det legendariske bjerg 

 Kyffhäuser, som gjorde kejser Barbarossa berømt, Harzen eller 
Rhön med de vidtstrakte arealer og mange søer og opdæmme-
de søer. Thüringen byder på et netværk af mere end 16.000 
kilometers vandrestier og 1.700 cykelstier, hvoraf 22 er certifi-
cerede kvalitetsstier, der går gennem de skønne, varierede 
områder i Thüringen. På de mere end 80 certificerede overnat-
ningssteder og 140 bed&bike-hostels langs ruterne kan man 
tage et velfortjent hvil efter en fysisk aktiv dag.

I Nationalpark Hainich, der har status af UNESCO-verdensarv, 
kan man nyde stort set uberørt natur. Hainich breder sig ud 
over en trekant bestående af byerne Eisenach, Mühlhausen og 
Bad Langensalza og har opnået sin fredning på grund af de 
mange bøgeurskove.

Vandring, cykling, vintersport og wellness i et område, hvor verdensmestre og OL-vindere 
har slået deres folder.

Fra trætopstien Baumkronenpfad, der ligger i 24 meters højde 
og har en længde på ca. 546 meter, får man en fantastisk udsigt 
over Hainich-regionen.

Den lille havfrue
Saalfelder Feengrotte er den farverigeste grotte i verden.  

I 2013 lagde „fegrotten“ kulisse til en filmatisering af  

H. C. Andersens „Den lille havfrue“. I de eventyrlige omgi-

velser med farvestrålende drypstenshuler og underjordiske 

søer lå det skønne undervandsslot med fiskehalen.

oplev-thueringen.dk
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Golf i Weimarer Land

Thüringen har også en lang række attraktive og certificerede 
cykelstier, der passer til alle ambitionsniveauer. Langs floder-
ne Ilm, Werra og Saale kan man som cyklist nyde både lette og 
mellemsvære ture. Er man mere ambitiøs, kan man med fordel 
prøve kræfter med Rennsteig-cykelstien gennem Thüringer 
Wald. Mindre anstrengende er de vidtstrakte cykelstier over 
sletterne og bakkerne, f.eks. „Thüringer Städtekette“, hvis ca. 
225 kilometer fører vejen forbi mange maleriske byer. På det 
såkaldte „Thüringer Meer“, de fjordagtige søer, der begynder 
ved Saalfeld, kan man tage på tur med passagerskibe. Også 
de smukke dale langs floderne Saale, Werra, Unstrut, Schwar-
za, Gera og Ilm lader sig nemt udforske til fods, på cykel eller 
med båd. Thüringens huler og grotter lokker de besøgende ind 
i en eventyrverden. Blandt de mest elskede finder man Saalfel-
der Feengrotten, de „mest farverige grotter i verden“, oplevel-
sesminerne Sondershausen og Merkers og den mystiske hule 
Barbarossahöhle.

En aktiv ferie i Thüringen kan tage sig ud på mange måder: Der 
er mulighed for klatring, ridning, golfspil, mountainbiking, 
svømning, kanosejlads, skøjteløb og skisport af enhver slags. 
Det gælder f.eks. på det traditionsrige vintersportssted Ober-
hof med skihopbakker, ski-arena og – som seneste attraktion 
– Mellemeuropas første skihal, hvor vintersport gøres muligt 
hele året. Og hvem ved, måske støder du her på en af de VM- 
eller OL-mestre, der træner netop i Oberhof. 

Rhön er ikke kun i dagslys et imponerende kulturlandskab med 

endeløse horisonter – om natten fortrylles man her af nattens 

stjerner. Da man i Rhön i særlig grad værner om natten i form af 

en mere miljøvenlig belysning, blev stedet i 2014 anerkendt som 

såkaldt international stjernepark i biosfærereservatet Rhön. Der 

er mulighed for både individuelle og private stjerneture med de 

certificerede stjernerundvisere fra biosfærereservatets 

 „Sternenpark“ – det foregår på AREALET tilhørende oplevelses-

verdenen Rhönwald med ARKEN RHÖN og på Hohe Geba, der 

som det mørkeste punkt byder på en nyopført astronomisk 

observationsplatform.

Oplev naturlandskabet om natten i Sternpark Rhön

Cyklister nyder det skønne landskab på turen.

oplev-thueringen.dk

Saalfelder Feengrotten 
(fegrotterne)
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Fortiden møder nutiden

Dette kommer i høj grad til udtryk i verdens ældste endnu fun-
gerende planetarium i Jena, keramikbyen Bürgel og glasblæser-
byen Lauscha. På nogle af fremstillingsvirksomhederne –  
f.eks. havenissefabrikken Gräfenroda eller porcelænsfabrik-
ken Kahla – kan de besøgende følge med i medarbejdernes 
 arbejde. På Thüringer Porzellanstraße, der forbinder byer som 
Rudolstadt, Kahla og Blankenhain, finder man nye og gamle 
fabrikker med adgang for gæster og salg af porcelænsfigurer 
foruden museer og udstillinger. Porcelænsverdenen „Porzel-
lanwelten“ på Leuchtenburg ved Jena sætter historien bag det 
„hvide guld“ i scene og afbilder materialets mange facetter i 
moderne design. Enestående så langt øjet rækker – historiske 
jernbaner i Thüringen. I de stålwire-trukne vogne på den næ-
sten 100 år gamle Oberweißbacher Bergbahn kan man nyde en 
helt enestående udsigt. En sand fryd er det også at tage med 
Harzquerbahn. Damptogene starter i Nordhausen og kører via 
det historiske skinnenet på over 130 kilometer op på det legen-
dariske bjerg Brocken.

Fortid og nutid mødes også på de events, der finder sted i 
Thüringen. Et efterårs-højdepunkt har siden 1653 været løg-
markedet i Weimar. Gennem en hel weekend kan man her 
købe stort set alle slags løg og hvidløg, både bagt, kogt eller 
flettet som køkkendekoration. Samtidig er byen fyldt med 
live-musikere og gadekunstnere.

Inspireret af en stor tradition – håndværk og design i nutidens Thüringen. Færdigheder gives videre fra 
en generation til den næste – i videreudviklet form, så der tages højde for tidens krav.

Løgmarked i Weimar

Oberweißbacher Bahn

ZEISS-planetariet, Jena

Keramik fra Bürgel

oplev-thueringen.dk

Porcelænsproduktion
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Når man besøger Thüringens mange attraktioner, sker det altid 
med en sympatisk ledsager: den gode gamle thüringske gæst-
frihed. Den kommer først og fremmest til udtryk i det typiske 
regionale køkken. For eksempel kan Thüringen både bryste  
sig af et mægtigt ølbryggerlav og den ældste attest for ølbryg-
ning efter de strenge tyske renhedskrav. Listen over populære 
produkter er lang: Hjemmelavede pølser f.eks. fra Eichsfeld; 
delikate oste; vildt fra velholdte skovreservater; de allerede 
nævnte traditionelt stærke øl, pikante kryddersnaps og frem-
ragende vine fra et af de mindste vindyrkningsområder i Tysk-
land; produkter fra livsnyderregionen Rhön; storartede choko-
ladekreationer eller traditionelle tærter som bedstemor lavede 

dem. I juledagene serverer man en stor skive julestollen – en 
kage spækket med rosiner og kandiserede frugter, ofte med et 
tykt, sødt marcipanfyld. De absolutte favoritter i det thüringske 
køkken: Thüringer Klöße, som i nogle regioner også kaldes 
„Hütes“ og som serveres sammen med forskellige former for 
stegt kød. Der findes utallige forskellige opskrifter på Kloß, 
men fælles er sammensætningen af to tredjedele rå, revne kar-
tofler og en tredjedel kartoffelmos. Efter 20 minutters kogning i 
varmt saltvand er Kloßen klar til at smelte på tungen. Ligeså 
berømt er Thüringens ristede pølse, Rostbratwurst. Ingen slag-
ter ønsker naturligvis at afsløre sin helt præcise opskrift på 
denne pølse, der kan spores mere end 600 år tilbage.

Fristelser – regionale specialiteter 
og gæstfrihed á la Thüringen
Vidste du, at Tysklands eneste brøndkarsepark ligger i Erfurt, ligesom chokoladefabrikken Goldhelm, hvor 
de populære chokoladetrøfler Brückentrüffel bliver fremstillet, eller at Thüringen råder over det nordligste 
vindyrkningsområde med kontinentalt klima?

Festligheder og events i Thüringen
Når sommeren nærmer sig, markeres det i Eisenach med et stort festoptog. På Tysklands 

største forårsfest, „Sommergewinn“, udspiller sig en diskussion mellem Fru Sunna og  

Hr. Vinter, som sidstnævnte naturligvis altid taber. I en weekend i juni kan man ved  

Thüringens fest i den gamle bydel, den såkaldte Krämerbrückenfest, opleve middelalder-

lige aktiviteter. Fristelserne på Thüringens skønneste eventsteder tæller „Sommer i 

 Weimar“, „MDR Musiksommer“ og „Kulturarena Jena“ med kulturelle highlights. Teateret 

på slottet Schloss Friedenstein i Gotha er med sin komplet bevarede barokke scene  

det ældste af sin art og præsenterer i disse kulisser „Ekhof-Festivalen“. I en weekend i  

juli er Rudolstadt Tysklands centrum for folk- og verdensmusik. „Rudolstadt-Festivalen“ 

præsenterer kunstnere fra hele verden og fylder byen med farvestrålende liv.

Goldhelm-chokolade fra ErfurtThüringer kartoffelklöße

oplev-thueringen.dk

Sommergewinn, Eisenach 
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Den middelalderlige gamle bydel i Erfurt omkring Domplatz danner en ideel kulisse for  
en stemningsfuld julemåned. Her finder man både traditionelt håndværk og Thüringen- 
specialiteter samt en 12 meter høj, original julepyramide i malmsten på Thüringens  
største julemarked.
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Jul i Thüringen

Når tusinder af lygter tændes og søde dufte og melodier rammer 
hjerterne, stråler Thüringen i en særlig glans. Den klassiske by 
Weimar glimrer med sine traditioner: Tysklands første officielle 
juletræ stod her foran Johannes Falks hus. Det var ham, der 
skrev julesangen „O Du Fröhliche“. I gaderne, hvor man kan gå i 
Goethes spor, fortryller de små boder og butikker. Delstatens 
hovedstad Erfurt leverer med sit Dombergensemble en storslået 
kulisse til Thüringens største julemarked. Her finder man både 
traditionelt håndværk og Thüringen-specialiteter samt en 12 me-
ter høj, original julepyramide i malmsten. Og der er meget mere 
at opleve, også uden for byerne. 

En juletidsrejse og usædvanlige julegaver er noget af det, der 
gemmer sig på julemarkedet på det middelalderlige Leuchten-
burg, „Saaletals dronning“. Her kan de besøgende skrive  
deres ønsker ned, ikke bare på papir, men også på porcelæn. 
På  Kochberger Nikolausmarkt finder man et alsidigt udbud af 
 stilfulde gaver og julegodter lavet efter gamle opskrifter.

Wartburg ved Eisenach, UNESCO-verdenskulturarv og stedet, 
hvor Luther oversatte biblen, lokker på denne årstid med et hi-
storisk julemarked og dejlige julekoncerter. I borgens gård vrim-
ler det med lysestøbere, glaspustere, sæbekogere, stenhugge-
re, eventyrfortællere, dukkeførere og andre travlt beskæftigede 
mennesker. Men et kulturområde som Thüringen har naturlig- 
vis flere andre borge og slotte, der er værd at besøge.

Historierne om mange af Thüringens juletraditioner rummer 
både drama og glamour. Farveglasværket (Farbglashütte) i 
Lauscha er et vidnesbyrd om de glaspustere, der for 160 år si-
den smykkede deres juletræer med glasdekorationer – af ren og 
skær nød. I dag er denne form for juletræspynt blevet en inter-
national juletrend, der endda er nået hele vejen til USA. Og end-
nu en interessant historie: Juletræets popularitet kan føres til-
bage til tyske adelsfolk. Adelheid von Sachsen-Meiningen 
(1792-1849), som i syv år var dronning af England, importerede 
til stor glæde for sine mange niecer og nevøer det tyske baum 
(juletræ) til til Storbritannien. Adelheid voksede op på slottet 
Schloss Elisabethenburg i teaterbyen Meiningen. I slottets mar-
morsal afholder man stadig det årlige kunsthåndværksmarked, 
hvor både moderne og traditionel håndværkskunst præsenteres.

At de festlige julemarkeder er et så populært sted til køb af ju-
letræspynt, skyldes nok især, at der blandt de mange potentiel-
le julegaver også gemmer sig en masse lækkerbiskener. I den 
forbindelse er ikke mindst Thüringens ristede pølse, „Rostbrat-
wurst“, populær. En nærende og let sød delikatesse er Thürin-
gens Stollen, også kendt som „Erfurter Schnittchen“. Og når 
man slentrer gennem markederne, vil man kunne høre tonerne 
fra den velkendte „Oh Tannenbaum“, der stammer fra Suhl og 
dermed også er en ægte Thüringen-perle.

Vinterevents
Ved verdensmesterskaberne i skiskydning i Oberhof mødes 

topatleter fra 35 lande til dyst under overværelse af tusinder af 

begejstrede tilskuere. Kun få minutter derfra konkurrerer verdens 

bedste kælkatleter på en 1.354 meter lang bane af kunstig is.

Julepynt fra farveglasværket i Lauscha.

Erfurter Stollen hører til blandt  
Tysklands ældste.

Ud over de romantiske byer byder Thüringen på flere juleeksporthit, der indtager verden. Festlige  
julemarkeder i maleriske kulisser fortryller hvert år de mange besøgende, som kommer for at opleve  
adventsstemning, kulinariske lækkerbiskener og traditionelt håndværk.
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Thüringen Card
Fri tid. Fri adgang.
 
ThüringenCard. Betal en gang, og få adgang til mere  
end 200 seværdigheder.

Besøg steder med forbindelse til store navne som Goe-
the, Schiller og Bach, se, hvad der gemmer sig bag de 
enorme mure på de mange borge og slotte, eller gå på 
opdagelse i de fascinerende underjordiske verdener. 
Vær med på rundvisninger gennem dragende historiske 
byer, og slap af i grønne oaser eller ved det klare vand. 
Nyd dit ophold i Thüringen og den frie adgang til mere 
end 200 udflugtsmål og attraktioner.

oplev-thueringen.dk 
#visitthuringia

Thüringen. Kun et klik væk.

Telefonisk, online eller på stedet – med vores omfattende kend-
skab til vores egen hjemegn står vi gerne til rådighed med indivi-
duelle råd og tips. Så din ferie bliver ren nydelse. 

Vores service:

> Udførlig personlig information og rådgivning
> Gratis informationsmateriale
> Direkte booking hos kvalitetskontrollerede overnatningssteder
> ThüringenCard og dermed økonomiske fordele
> Billetter til kultur-, musik- og sportsevents
> Oplysninger om og billetter til offentlig transport i regionen
> Originale souvenirs, litteratur og vandrekort
> Informationer om handicapvenlig rejse 

Turistinformation Thüringen
Bestil nu. Info nu.

Handicapvenlige rejser i Thüringen
 
Besøgende med handicap eller begrænset mobilitet  
kan hente udførlige informationer hos Turistinformation 
Thüringen eller på internettet på barrier-free-travel. 
visit-thuringia.com. Attraktionerne og fritidsprogrammer-
ne er mærket med de passende symboler og beskrevet 
udførligt.

Thüringer Tourismus GmbH 
Willy-Brandt-Platz 1  
99084 Erfurt  
Fax +49(0)3613742388  
service@thueringen-tourismus.de

+49(0)36137420
Ma til fr kl. 9-19, lø og sø kl. 10-16

oplev-thueringen.dk
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Mobil i Thüringen
Thüringen ligger midt i Tyskland. Kaster man et blik på kortet, ser man det: Takket være sin centrale placering i Europa og 
Tyskland er Thüringen nemt at nå fra alle dele af Tyskland og udlandet. Hvad enten man rejser med fly, tog, bus eller bil, 
og uanset hvor man kommer fra. 

Man kommer hurtigt og sikkert til sin Thüringen-destination via de tyske lufthavne, de gode forbindelser med ICE-tog fra 
og til Frankfurt Lufthavn, Düsseldorf, Dresden, Leipzig, Berlin og München og fem moderne motorveje A4, A9, A38, A71 
og A73. 

Det centrale udgangspunkt er Erfurt – herfra er det let at nå frem til seværdighederne i byen og alle de andre kulturelle 
steder i Thüringen. ThüringenCard og nærtrafikken i Thüringen hjælper dig. 
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