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Fascinatie
Werelderfgoed
Levendige geschiedenis: ga op een tijdreis!
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Het Alte Rathaus is een
van de karakteristieke gebouwen
van de stad en staat midden in
de Regnitz.

1007 richt keizer Hendrik II het
bisdom Bamberg op. De stad wordt
centrum van het Heilige Roomse
Rijk. Beleef een boeiende stad vol geschiedenis en cultuur, authentiek tot
in detail, levendig, romatisch en beminnelijk, indrukwekkend en groots!

Werelderfgoed sinds 1993
Bamberg heeft een van de
grootste, ongedeerd gebleven oude
stadskernen van Europa. Met een
enorm aantal losse monumenten
uit tien eeuwen vertegenwoordigt
Bamberg op een unieke manier het
ideaal van een stad die door haar
middeleeuwse grondstructuur is gekenmerkt. Het gebied van het werelderfgoed omvat drie historische
kernen: de bisschoppelijke Bergstadt met haar indrukwekkende architectuur, de burgerlijke Inselstadt
als het bruisende hart van handel
en ambacht en de Gärtnerstadt met
haar geleefde traditie van tuin- en
wijnbouwers.

Uniek algeheel kunstwerk
In de historische stadskern is
de geschiedenis van de architectuur alom zichtbaar en zo kan men
Bamberg een prentenboek van stijlen noemen: romaanse stijl, gotiek,
renaissance, barok en stijlen uit de
nieuwe tijd bepalen het stadsbeeld.
Een eenmalige sfeer, gekenmerkt
ook door de vele kleine kronkelende steegjes en de verschillende
waterlopen van de rivier de Regnitz.

Levende cultuurstad
Vandaag de dag leeft de oude Keizer- en Bisschopstad meer dan ooit.
Bamberg is een stad met een groeiende
economische bedrijvigheid, een jonge
universiteitsstad en een stad welke beschikt over een rijk cultureel leven en
tevens een grote verscheidenheid aan
kunst. Samen met het overvloedige
aanbod van heerlijke bier- en andere
culinaire specialiteiten en de prachtige natuur met haar highlights in de
omgeving van Bamberg, biedt de werelderfgoedstad aan haar inwoners
een bijzonder hoge levenskwaliteit.

Het werelderfgoed
beleven
Beleef de spannende geschiedenis van Bamberg en ervaar het fascinerende werelderfgoed! Onze tip: Ga op eigen
houtje op verkenning met de PDA (Personal Digital Assistant)
en „Bamberg itour Guide“! Verhuur & informatie bij de VVV
www.bamberg.info
Overigens bestaat de Bamberg-tour ook als app
„Bamberg iGuide“ − online verkrijgbaar bij itunes.apple

Mijlpalen in de geschiedenis van Bamberg

1007 K eizer Hendrik II richt

het bisdom Bamberg
op. Bamberg wordt
centrum van het
Heilige Roomse Rijk
van de Duitse Natie.

1047

P
 aus Clemens II
overlijdt en wordt in
de dom van Bamberg
bijgezet (het enige
graf van een paus
ten noorden van de
Alpen).

1237 D e na een brand in 1185

weer opgebouwde dom
wordt gewijd. Tot op heden
wordt het laat romaansevroeg gotische bouwwerk
met de Bamberger Reiter
gezien als het hoogtepunt
van Duitse bouwkunst.

werelder fgoed

Bergstadt
Het Frankische Rome, gebouwd op zeven heuvels

4

Indrukwekkend de hoge
torens van de keizerdom –
tot op heden bepalen zij
het silhouet van de stad.

Pleintjes met veel hoekjes, smalle
steegjes, barokke gevels en middeleeuwse flair maken de oude binnenstad van Bamberg zo uniek.

Zeven heuvels
Door de ligging van de stad op
zeven heuvels heeft Bamberg de bijnaam „Frankisch Rome“ gekregen.
Op de Domberg – van de 11e eeuw
tot 1802 het geestelijke en wereldlijke machtcentrum van het prinsbisdom Bamberg – liggen met de Kaiserdom, de barokke Neue Residenz
en de Alte Hofhaltung de meest opvallende gebouwen. De heuvels van
het berggebied, de boven alles uit
torenende Altenburg en de ten hemel rijkende kerktorens vormen het
typische landschap van Bamberg.

Bergstadt
Terwijl de hoger gelegen wijken
worden gekenmerkt door veel kerkelijke instellingen, overheersen in het
gebied aan de voet van de dom ambacht, brouwerijen en burgerlijke,
deels paleisachtige gebouwen.

Kaiserdom
Het kerkgebouw met vier torens is een van de meest
belangrijke getuigenissen van de laat-romaanse, vroeggotische architectuur in Duitsland. Met paus Clemens II
(† 1047) ligt hier ook de enige paus die ten noorden van
de Alpen is begraven. De eerste dom, gewijd in 1012,
vindt zijn oorsprong in een stichting van keizer Hendrik
II. Tot de meest belangrijke kunstwerken in de kerk horen
het Kaisergrab van het vorstelijk paar Hendrik en Kunigunde, het altaar van Veit Stoß en de Bamberger Reiter.
Tot op heden is niet duidelijk wie hij verbeeldt, ook de
identiteit van de kunstenaar is niet bekend. Direct daarnaast ligt het Bisschoppelijk Museum (Diözesanmuseum) met unieke schatten.

Alte Hofhaltung, Neue Residenz
en Rosengarten
De kern van de voormalige keizer- en bisschopsburcht vormt de Alte Hofhaltung (Oude Hof) met de
„schönen Pforte“ („mooie poort“) en de door vakwerkgebouwen omgeven, romantische binnenplaats. Direct
tegenover ligt de Neue Residenz (Nieuwe Residentie)
uit de 17e eeuw met haar pronkvertrekken en de unieke keizerzaal. In de binnenplaats van de door Leonhard
Dientzenhofer gebouwde residentie openbaart zich de
Rosengarten (rozentuin) die is gevormd naar ontwerpen
van Balthasar Neumann.Vanaf hier heeft u een prachtig
uitzicht op het klooster St. Michael, op de daken van
de binnenstad tot ver in de omgeving van Bamberg.

Bamberg ontdekken
met de toeristische buslijn 910
Met stadsbus 910 rijdt u vanaf het Alte
Rathaus via het Domplein tot naar de
Michaelsberg. Dwars door het werelderfgoed! Verkrijgbaar bij de VVV als los
ticket of als deel van de BAMGERGcard!

Mijlpalen in de geschiedenis van Bamberg

1386-1387

W
 ordt het eerste stadhuis tegenwoordig geheten Altes Rathaus van
Bamberg gebouwd op
een kunstmatig eiland in
de Regnitz.

1489

 fkondiging van het
A
Bambergse Reinheitsgebot voor bier - 27
jaar eerder dan het
beroemde Beierse
gebod.

1595-1631

T ijd van de heksenvervolgingen in het prinsbisdom
Bamberg die pas eindigt
met de dood van de prinsbisschop Johann Georg II,
Fuchs von Dornheim en die
vele honderden mensen het
leven kostte.

werelder fgoed

Inselstadt
Het levendige centrum
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Winkelplezier in
het werelderfgoed.

De Inselstadt (Eilandstad) als volwassen „burgerstad“ is vandaag de
dag het levendige centrum van Bamberg.

netië“) genoemd. Het idyllische rijtje huizen van hoofdzakelijk middeleeuws vakwerk ligt aan de oever van de
Regnitz en vormt een romantisch geheel.

Het Brückenrathaus
(bruggenraadhuis)

Het is gewoon erg plezierig om in het levendige werelderfgoed naar hartelust te snuffelen en te shoppen en in
een van de talrijke café‘s even lekker te pauzeren. Sowieso
heeft de gastronomie in Bamberg heel wat te bieden – café‘s/restaurants, met rustieke houten lambrisering als ook
hip en studentikoos, met een keuken variërend van traditioneel frankisch tot internationaal of haute cuisine. Veel
beroemdheden hebben de café‘s/restaurants van Bamberg
al weten te waarderen. Zo bijv. ook het romantieke multitalent E.T.A. Hoffmann die van 1808 – 1813 in Bamberg
woonde en werkte. In het centrum, vooral in de voetgan-

Een curiositeit is het Alte Rathaus.
Volgens de overlevering wilde de
bisschop van Bamberg de burgers
geen millimeter van zijn grond voor
het bouwwerk afstaan. Dus ramden
de mensen voor hun stadshuis palen in de Regnitz en creëerden zo
een kunstmatig eiland midden in de
rivier, waarop het eerste raadhuis –
tegenwoordig Altes Rathaus – werd
gebouwd. Bijzonder opmerkelijk zijn
de fraaie barokke fresco‘s van de gevels. Vandaag herbergt het gebouw
de representatieve Rococozaal en
de Sammlung Ludwig (porcelein- en
faience-collectie van het echtpaar
Ludwig).

Bruisend leven

Liefderijk
gevormd detail
aan de barokke
gevel van het
Alte Rathaus.

gerszone, vinden verspreid over het
jaar verscheidene grote evenementen
en een groot aantal typische markten
plaats, die allemaal erg in trek zijn.

Winkeltips:
De Inselstadt is een waar winkelparadijs! De grote verscheidenheid aan winkels biedt bijv. banketbakkerij, extravagante
accessoires en bijzondere aanwinsten voor de kledinggarderobe of het interieur. Kunst & antiquiteiten van exclusief tot
betaalbaar zijn te vinden in de Bambergse antiekwijk tussen de
Domberg en het Alte Rathaus. In de zomer lokken de gerenommeerde kunst- & antiekweken vele bezoekers hier naar toe.

Klein Venedig
De voormalige visserswijk aan
de linkeroever van de Regnitz wordt
liefdevol „Klein Venedig“ („Klein Ve-

www.bamberg.info/shoppen
www.bamberger-antiquitaeten.de

Mijlpalen in de geschiedenis van Bamberg

1693-1746

Barokke omvorming
van Bamberg onder
de prins-bischoppen
Lothar Franz en later
Friedrich Karl von
Schönborn.

1802

H
 et prinsbisdom
Bamberg behoort nu
tot Beieren.

1808-1813

E.T.A. Hoffmann, beroemd multitalent van de
romantiek, is in Bamberg
werkzaam.

werelder fgoed

Gärtnerstadt
Eeuwen oude structuren met een oorspronkelijk character
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Een uitgestippelde rondweg leidt
bezoekers door het hart van de
Gärtnerstadt. Vele verhalen rondom de
tradities en gebruiken van de tuinders
en wijnbouwers, achtergrondweten en
foto’s geven een inzicht in dit gedeelte
van het werelderfgoed.

Met uitgestrekte teeltgronden en
de typische tuindershuizen beschikt
Bamberg over een stedenbouwkundig unicum – te midden van het werelderfgoed. Sinds de middeleeuwen
worden deze velden volgens traditie
voor de groenteteelt gebruikt. Nog
steeds rijpen verse groenten in het
directe zicht van de klassieke prachtige gebouwen uit de Middeleeuwen
en de Barok. Zonder de Gärtnerstadt
(Tuindersstad) zou Bamberg geen werelderfgoed zijn geworden!

Typische tuindershuizen
Huizen met éen verdieping met
hoge zadeldaken, kleine ramen en
grote houten poorten – de straten van
de Gärtnerstadt met haar oorspronkelijke bebouwing geven hun geheimen
niet prijs op het eerste gezicht. Maar
zodra een poort opengaat kan men
een blik achter de gevels werpen,
op binnenplaatsen en velden voor
inheemse groetensoorten waaronder unieke Bambergse specialiteiten
die hier al eeuwen worden geteeld:
het „Bamberger Hörnla“ („Bambergs
horentje“) bijvoorbeeld is een aardappelsoort die naar noten smaakt en
onder fijnproevers hoog wordt gepre-

zen, de Bambergse knoflook is een eenmalige huissoort,
de Bambergse ui, veel kruiden en ook spitskool of rettich
zijn specialiteiten van de Gärtnerstadt. Zelfs de zoethoutwortel wordt weer geteelt en kan terugkijken op een eeuwenlange traditie.

De „Gärtnerstadt-rondweg“
belooft een spannende stadswandeling: vanaf het uitkijkpunt
in de Heiliggrabstraße heeft u een
prachtig uitzicht!

De tuinders van het werelderfgoed
Vandaag bewerken nog ongeveer 25 tuindersfamilies
de historische teeltgronden in het stadsgebied. Hun producten vindt men op de dagelijkse markt in Bamberg en
ook op de borden in de lokale gastronomie. Een heel bijzondere belevenis is ook het kopen rechtsstreeks vanaf de
boerderij. Vanaf het uitkijkpunt van de „Gärtnerrundweg“
(„rondweg door de tuindersstad“) in de Heiliggrabstraße
heeft men een interessant uitzicht over voormalige en bestaande tuinderspercelen.

Onze tip: Gärtner- und
Häckermuseum (Museum
voor tuinders en wijnboeren)
Laat u zich dit juweel van een museum midden in de Gärtnerstadt niet ontgaan. Het typische tuindershuis met gekweekte
huis- en tuinrassen neemt u mee naar het leven van een Bambergse tuindersfamilie rond 1900 en toont cultuur, historische
verbanden tussen de stedelijke groenten-, zoethout- en wijnteelt.
Mei – eind oktober: Woe – Zo 11-17 uur
Entrée als onderdeel van de BAMBERGcard
Mittelstraße 34, 96052 Bamberg
www.ghm-bamberg.de

Mijlpalen in de geschiedenis van Bamberg

1946

O
 prichting van
de Bamberger
Symphoniker.

1993

O
 pname van de oude
binnenstad van Bamberg
in de UNESCO-lijst van
Werelderfgoed van de
Mensheid.

2012

B
 ayerische Landesgartenschau
(Beierse tuinbouwtentoonstelling) - impuls voor
de Gärtnerstadt
en het ERBA-park.

bierstad

Bamberg is de ware hoofdstad
van het bier, want er zijn hier vandaag de dag nog 9 brouwerijen in
het stadsgebied die rond 50 verschillende soorten bier produceren,
en nog eens 60 brouwerijen in de
omstreken met ca. 300 bierspecialiteiten. Dat is uniek! Daarom is Bamberg ook het centrum van het gebied
met wereldwijd de grootste dicht-
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De bierregio Bamberg kan men ook
prima te voet of op de fiets ontdekken.
www.bamberg.info/aktiv

heid van brouwerijen en de grootste
verscheidenheid aan biersoorten. En
het zijn allemaal biersoorten die van
oudsher op traditionele, ambachtelijke manier worden gemaakt! De
gschiedenis van Bamberg gaat sinds
jaar en dag hand in hand met de geschiedenis van het bier. Zo vond de
eerste verkoop van bier plaats in het
jaar 1093.

Bamberg – ster
aan de „bierhemel“
In Bamberg komen de ware bierkenners bij elkaar!
Eeuwen oude biercultuur

Traditierijke bierkelders

Het oudste bewijs voor een Bambergse brouwerij dateert uit 1122,
toen bisschop Otto I. aan de benedictijnse monniken op de Michelsberg
het brouwrecht verleende. Daar bevindt zich nu het Frankische brouwerijmuseum. Bovendien had Bamberg
heel lang een eigen reinheidsgebod
dat inderdaad 27 jaar ouder is dan de
wereldberoemde, vandaag nog geldige Beierse wet van 1516. Volgens
beide reinheidsgeboden mag je voor
het brouwen van bier uitdrukkelijk
alleen de ingrediënten „water, mout
en hop“ nemen – dus alleen dat wat
een goed bier maakt!

In Bamberg noemt men de biertuinen die hoog op
de heuvels van de stad liggen „Bierkeller“ („bierkelders“). Van oudsher heb je daar grote gangennetwerken
die de brouwers als ideale gist- en opslagkelders voor
hun bieren gebruikten. En zo lag het voor de hand, om
het hier opgeslagen bier direct vers bij de bron te genieten – de geboorte van de biertuinen! En aangezien
deze in Bamberg boven de bierkelders liggen, ga je hier
traditioneel ook „op“ de kelder!

In 1818 bestonden er in Bamberg
65 brouwerijen – op 17.000 inwoners nota bene! Biervrienden uit de
hele wereld putten uit de vele boven- en ondergistende bierspecialiteiten van hoge kwaliteit die in echt
gezellige historische restaurants van
brouwerijen of in een van de typische
„Bierkeller“ kunnen worden genoten.
Bovendien zijn er veel seizoenspecialiteiten zoals het „Kellerbier“ in de
zomer, bokbieren in de herfst en voor
pasen en andere bijzondere bieren
die de harten van echte bierliefhebbers sneller doen kloppen!

Unieke diversiteit aan bieren
En daarmee zijn we al bij de regio Bamberg. De kelders die vaak wat hoger op de zandsteenhellingen zijn
gelegen, bieden niet alleen lekker bier maar ook nog eens
puur landschapsgenot en dorpsidylle. En voor wat betreft
broodmaaltijden en Frankische specialiteiten bieden de
kelders het complete spectrum van typisch regionaal culinair genot. De bierregio Bamberg kan men ook prima te
voet of op de fiets ontdekken.
www.bamberg.info/bier

Naar het biergenot met de
BierSchmecker®Tour
Een informatieve bierkaart voert u veilig door de uitgestrektheid van de Bambergse bierwerelden! Met de geliefde BierSchmecker®Tour (max. 6 personen)
kunt u de diversiteit van de brouwerijen, biersoorten en de geschiedenis van het
bier ter plaatse beleven en genieten. In het brouwerijmuseum krijgt de bezoeker
veel spannende informatie over de bierproductie en -tradities in Bamberg.
€ 22,50

Met de bierkaart naar het vloeibare goud
Alle brouwerijen en brouwerijrestaurants, prachtige bierkelders en -tuinen en nog
veel meer: Verken de bierwerelden van Bamberg met onze bierkaart die ook in het
Engels verkrijgbaar is.

 Bierkaart, BierSchmecker®Tour, souveniers en nadere informatie
over het „vloeibare goud“ krijgt u bij de VVV.

cultuurstad

Bamberg klinkt!
Muzikale verscheidenheid biedt
klankbelevenissen en best entertainment

De concerthal
12

De Konzert- und Kongresshalle Bamberg is de spil voor zowel concerten en klankbelevenissen als ook voor conferenties en congressen.
Hier zijn de Bamberger Symphoniker en alle grootheden van de showbusiness thuis!
www.konzerthalle-bamberg.de

De bonte muziekwereld van Bamberg fascineert
Behalve op haar wereldorkest kan Bamberg ook bogen op een rijke, volwassen muziekwereld. In Bamberg hebben zich veel voortreffelijke emsembles gevestigd – vaak bestaand uit leden van de Bamberger Symphoniker – die een veelzijdig spectrum aan uitstekende livebelevenissen bieden in de meest verschillende muziekstijlen. Zo krijgen bijvoorbeeld liefhebbers van kamermuziek bij diverse, jaarlijks
terugkerende concertreeksen waar voor hun geld. Vaak vinden
deze ook nog eens op prachtige locaties plaats, zoals bijvoorbeeld in de rozetuin van de Neue Residenz of in het barok-kasteel Seehof en andere indrukwekkende historische gebouwen in
en rondom Bamberg. Deze te bezoeken is een dubbel genot! En
ook de eersteklas openlucht-concerten op de Domberg zijn eenmalige evenementen.
Bovendien hebben zowel oude als ook moderne muziek heel
vanzelfsprekend hun plek in Bamberg.
Natuurlijk krijgen ook alle jazzvrienden hier waar voor hun
geld, bijv. in de jazzclub, een originele gewelfkelder in hartje
binnenstad. Elk jaar komen bovendien duizende muziekfans naar
het gratis Jazz & Bluesfestival, als Bamberg op de klanken van
werelsterren groovt. Tevens zijn tijdens de Klezmerdagen of de
gitaarconcerten vaak topmusici te horen, en ook de regionale,
nieuwe wereld van de volksmuziek groeit.

www.bamberg.info/musik-veranstaltungen

De Bamberger Symphoniker
Cultuurambassadeur par excellence
De vraag moet een keer worden gesteld: Wat zou Bamberg zijn – de tot
steen geworden geschiedenis van Duitsland – zonder het daarentegen bloedjonge symphonieorkest? Het antwoord vinden we bij Claude Debussy, de impressionistische componist: „Muziek is een tomeloze, sprankelende kunst, een
kunst die vrij hoort te zijn, zoals de elementen, de wind, de hemel, de zee.“
Bamberg zonder symphonieorkest, dat zou een stad zijn waaraan iets essentieels zou ontbreken, iets fundamenteels zoals de zuurstof om te ademen.
Want het symphonieorkest is diep verankerd in zijn geboortestad en geniet
een steun waar andere orkesten slechts van kunnen dromen. Alleen al de 6000
abonnementen per seizoen getuigen van deze identificering van de inwoners
met „hun“ orkest. De Bamberger Symphoniker zijn in hun zeventigjarig bestaan niet alleen het muzikale centrum van de regio geworden. Het is een van
de symphonieorkesten van Duitsland dat het meeste reist, dat als eerste na de
oorlog weer in het buitenland optrad, dat intussen ruim 7000 concerten in
meer dan vijhonderd steden en zestig landen wereldwijd heeft gegeven en op

die manier tot cultuurambassadeur van Beieren en heel
Duitsland is geworden. Daartoe heeft ook de samenwerking met de Bayerische Rundfunk bijgedragen die in 1950
begon met de ambtsaanvaarding door de legendaire Joseph Keilberth als eerste dirigent. De talrijke CD-opnames
met alle Schubert-symphonieën en de bekroonde Mahlercyclus zijn significante hoogtepunten van de meest recente periode: al lang behoort het Symphonieorkest Bamberg
tot de beste Mahler-orkesten ter wereld. Deze opnames
die talrijke lofuitingen en gerenommeerde prijzen ten
deel zijn gevallen maken een blijvend luisterplezier mogelijk ook ver van de muziekstad Bamberg vandaan.

www.bambergsymphony.com

Nog voordat ik de gelegenheid had om dit juweel onder de Europese orkesten te dirigeren, heb ik het enorm bewonderd. Het belichaamt de orkestcultuur in de meest omvangrijke zin van het woord. Met de Bamberger Symphoniker kan elk nog zo klein muzikaal detail tot een wonder worden, en elk concert verandert degene die het hoort.
Jakub Hrůša, eerste dirigent vanaf september 2016

kunststad

Kunstschatten
Van Middeleeuwen tot moderne kunst
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Op slechts een kleine loopafstand van de 1000jarige dom
vandaan bevinden zich bijzonder opmerkelijk musea en culturele instellingen:
De Staatsbibliothek Bamberg lokt virtueel met unieke handschriften, zoals de Bamberger Apokalypse die tot de werelderfgoedlijst voor documenten behoort, en met talrijke bijzondere
tentoonstellingen over hun rijke materiaal.
Het Diözesanmuseum (Diocesemuseum) pronkt met de sterrenmantel van de stichter van het bisdom, keizer Hendrik II, een
voortreffelijke replica van de Heinrichskrone (kroon van Hendrik)
en stukken van de voormalige domschat. Het historisch museum in
de Alte Hofhaltung toont stukken rond de ontwikkeling van de stad
en een indrukwekkende verzameling schilderijen. In de Staatsgalerie
Bamberg in de Neue Residenz hangen beroemde schilderijen zoals de
zondvloed van Hans Baldung Grien. De pronkkamers van de Neue Residenz stralen nog steeds de pracht en authentieke sfeer van een vorstelijk kasteel uit. De Dom van Bamberg herbergt het werldberoemde beeldhouwwerk van de
Bamberger Reiter en
unieke werken van Riemenschneider en Veit Stoß.

www.domberg-bamberg.de

Hedendaagse kunst
Het Internationale Künstlerhaus Villa Concordia (Internationaal Kunstenaarshuis Villa Concordia) huisvest elk jaar zes Duitse en zes buitenlandse
kunstenaars die hun werken van beeldende kunst, literatuur en muziek in het
prachtige waterpaleis tonen en tijdens ca. 80 jaarlijkse openbare evenementen presenteren. Midden in de binnenstad vallen moderne sculpturen op, grote kunstwerken van gerenommeerde en deels werledberoemde kunstenaars
zoals Botero, Plensa, Mitoraj, Luginbühl, Lüpertz, Wortelkamp en Avramidis.
De moderne kunst laat spannende uitzichten in de historische stad ontstaan.
Andere beeldhouwwerken en tentoonstellingen geven de liefhebbers van moderne kunst veel gelegenheid tot verkennen.
Meerdere kunstwandelgangen in de regio Bamberg bieden bijzonder
spannend kunstgenot gecombineerd met actief zijn. „Flussgesichter“ („Riviergezichten“) in de vorm van gedeeltelijk metershoge zandsteensculpturen vindt
men aan de Auenweg Obermain. Ook de „Fränkische Toskana“ ten oosten
van Bamberg biedt op verschillende routes kunstbelevenissen in de openlucht.
www.bamberg.info/kunst

www.villa-concordia.de

Musea en collecties
 Hier stellen wij u een kleine keuze uit de vele musea in stad en omgeving voor.
Alle musea vindt u via: www.bamberg.info/museen

Natuurkundemuseum
met „Vogelzaal“
De oorsprong van het Natuurkundemuseum Bamberg ligt meer dan 200 jaar terug
– uit die tijd stamt de beroemde „Vogelzaal“,
die als museaal samenspel van kunstwerken –
als „museum in het museum“ – over de hele
wereld zijn weerga niet kent.

Neue Residenz
De Neue Residenz (Nieuwe Residentie)
van de Bambergse prins-bisschoppen ontstond vanaf 1613. Johann Leonhard Dientzenhofer bouwde tussen 1697 en 1703 de
beide vleugels aan het Domplein. In de ruim
40 pronkkamers kan men gestucadoorde plafonds, meubels en wandtapijten uit de 17e en
18e eeuw bezichtigen. De keizerzaal toont
fresco‘s van Melchior Steidl. Hij vervaardigde
16 meer dan levensgrote afbeeldingen van de
keizer. Naast de vertrekken van de keurvorst
en het prins-bisschoppelijke appartement is
de schilderijengalerij met Oudduitse en ba-

BAMBERGcard

rokke schilderkunst bijzonder aan te bevelen.
Vanuit de rozentuin in het hof van de residentie
heeft men een prachtig uitzicht.

Sammlung Ludwig
(Ludwig collectie)
Faiences uit Straatsburg en porcellein uit
Meißen staan centraal in de Ludwig collectie in
het Alte Rathaus. De voornamelijk barokke tentoonstellingsstukken getuigen van het luisterrijke leven en de tafelcultuur van de 18e eeuw.
De beroemde rococozaal van de Bambergse
raadsheren sluit op de tentoonstelling aan.

Levi-Strauss-Museum
Het herhaaldelijk internationaal onderscheiden museum vertelt in zijn geboortehuis
het verhaal van Levi Strauss uit Buttenheim bij
Bamberg. Na zijn emigratie naar de VS werd
hij door zijn wereldwijd bekende product, de
Levi’s spijkerbroek, onsterfelijk. De museumwinkel beschikt over diverse artikelen speciaal
voor jeansfans en verzamelaars.

Uw perfecte begeleider:

Veel Bamberg
voor weinig geld!
Een stadsrondleiding in het Engels met de
PDA. Entrée voor de belangrijkste musea, onbeperkt gebruik van de stadsbussen en vele extra’s
krijgt u met de BAMBERGcard die drie dagen
geldig is. Slechts € 14,90 per persoon. Met de
BAMBERGcard kunt u ook de historische Vogelzaal in het Natuurkundemuseum bezoeken.
www.bamberg.info/bambergcard

Bij de BAMBERGcard
inbegrepen de historische Vogelzaal in het
Natuurkundemeseum

culinair genot

Genieters
zijn van harte welkom!
Ontdek onze culinaire lekkernijen
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Frankische specialiteiten
Schäuferla (varkensvlees van de schouder), Klöß’ (knoedels) en braadworsten – ook in Bamberg en omgeving vindt u deze Frankische inheemse gerechten. Afhankelijk van de jaargetijden zetten gezonde, verse producten uit de regio de kroon op de menukaarten
van veel eetcafé’s en restaurants. Of het nu gaat om asperges, forel of karper, lam of wild, deze regionale specialiteiten die met veel
liefde en vakkundig worden bereid, mag u niet missen. Ook de klassieke Brotzeit (broodmaaltijd) staat hoog in het vaandel. Bij
Brotzeittellern (speciale platen voor de broodmaaltijd) of Kellerplatten (speciale platen van de kelders) met geselecteerde regionale
specialiteiten zoals Gerupftem (obatzda), Pressack (hoofdkaas), Zwetschgebaames (gerooke runderham), Ziebeleskäs (kwark) en wat
dies meer zij is er gegarandeerd voor ieder wat wils.

Wijn uit Bamberg
Met de „Bamberger Stiftsgarten Silvaner Kabinett“ is er
sinds een tijdje nu ook een uitstekende Frankenwijn uit
Bamberg. Gerijpt op de hellingen van het klooster St. Michael is deze droge witte wijn niet alleen historisch, maar
ook uniek in de bierstad Bamberg. In de typisch Frankische
Bocksbeutel (boksbuidel, platronde wijnvles) is deze o.a. te
koop bij de VVV.

Seisoenspecialiteiten:

Asperges, karper & co.
Ongetwijfeld vanwege de goede en zandige bodems in het dal van de
Regnitz worden in de regio al ruim 300 jaar asperges geteelt. De goede,
dikke, witte asperge heeft van eind april tot juni zijn vaste plek in de culinaire kalender, net zoals gerechten van paddestoelen, schorseneer of mierikswortel. De regio Bamberg staat tevens bekend om andere, vers en heerlijk
bereide seizoenspecialiteiten zoals karper, forel of vissen uit de Regnitz en
wildspecialiteiten.

Goede producten uit de Gärtnerstadt

Bamberger Hörnla-aardappel
De Bambergse tuinderijen bieden hoofdzakelijk producten aan die op
Bambergse tuingrond zijn verbouwd of in Bambergse tuinderijen zijn gemaakt. Door de gegarandeerde lokale herkomst krijgt de klant niet alleen
verse producten, de beste kwaliteit en eerlijke prijzen maar draagt hij door
zijn koop ook bij tot het behoud van de historische tuingronden in het werelderfgoed Bamberg. Een van de beroemdste specialiteiten is de oeroude aardappelsoort „Bamberger Hörnla“. Kenners waarderen hem om zijn heerlijk
nootachtige smaak en het feit dat hij „vettig“ is. Deze aardappelspecialiteit
beleeft een echte renaissance. Deze oeroude soort is nu geregistreerd conform de beschermde geografische aanduiding (BGA) hetgeen wil zeggen dat
hij onder die naam altijd hier moet worden geteeld en geoogst!

Biergenot op het
hoogste niveau
De biercultuur van Bamberg heeft een gewoonweg legendarische naam die zijn weerga elders waarschijnlijk niet kent. Want
uniek zijn hier het grote aantal brouwerijen en de enorme verscheidenheid aan bierspecialiteiten. Ondanks het grote bewustzijn voor traditie worden af en toe ook biertrends opgepakt die
voor het hier bekende biergenot geheel onbekende smaakbelevenissen biedt. En waar kun je meer traditie, levenslust en puur
genot zien dan op een zachte zomeravond op de bierkelder bij
een vers Kellerbier en een hartige broodmaaltijd? En tijdens de
koudere maanden bieden de restaurants van de brouwerijen de
gelegenheid om de heerlijke gerstesap en de smakelijke Frankische specialiteiten te proberen en daarbij ook nog eens met de
inheemse bevolking in contact te komen – een echte belevenis!
www.bamberg.info/biergenuss

Brood en worst uit Franken
De bakkers en en slagers oefenen hier nog een echt ambacht uit, met trots
en vakkundig. Typische specialiteiten naar zelfgemaakte recepten zijn vaak al
eeuwenlang met de regio verbonden en dus verbaast het dan ook niet dat men
brood en vleeswaren uit Bamberg in bekende delicatessenzaken in Berlijn
of München vindt. Heel bekend zijn gebaksoorten zoals de „Seelenspitzen“
(gebak van bladerdeeg), het „Bamberger Hörnla“ (een soort croissant) of de
heerlijk naar anijs en wilde komijn ruikende boerenbroden. Een attractie zijn
ook de voor bijzondere, feestelijke gelegenheden op omslachtige manier gemaakte Hutkrapfen (een reuzelkoek in de vorm van een hoed) en de typische
ausgezogene Krapfen (een uitgetrokken Berlijnse bol) die je tijdens het seizoen
van de kerkwijdingsfeesten kunt krijgen. Karakteristieke culinaire lekkernijen
zijn ook de geliefde Bambergse braadworst, de grote variëteit aan kook- en
andere worstsoorten van Pressack (hoofdkaas) tot Stadtwurst (worst van varkens- en rundvlees) en de hartige tot fijne hamspecialiteiten zoals de Zwetschgenbaames van het rund.

burchten & kastelen

Burchten & Kastelen
Stenen getuigen van voorbije dagen

Altenburg
Aangezien Bamberg op zeven heuvels ligt moet menige bezienswaardigheid eerst worden veroverd. Dat is ook het geval met de Altenburg die troont op de hoogste heuvel van de stad en éen van de karakteristieke mijlpalen van Bamberg is. Het romantische restaurant met
z’n biertuin is naast het kasteel en het uitzicht ook zeker een bezoek waard. Het kasteel zelf werd in 1109 voor het eerst genoemd en was
in de 14e en 15e eeuw de residentie van de bischoppen van Bamberg, totdat ze in 1553 bijna volledig is verwoest. Tijdens de romatiek
werd de Altenburg weer opgebouwd; de 33 meter hoge bergfried en delen van de ringmuur zijn nog behouden uit de middeleeuwen.

Neue Residenz Bamberg

Schloss Seehof
© Bayerische Schlösserverwaltung · www.schloesser-bayern.de
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Met haar pronkzalen en kostbaar interieur geeft de Neue Residenz (Nieuwe Residentie) een indrukwekkend beeld van het prins-bisschoppelijke leven.
In de staatsgalerij hangt een hoogwaardige collectie Oudduitse en barokke
schilderijen. In 1604 begon men met de bouw van de Neue Residenz op het
Domplein, van 1697 tot 1703 liet prinsbisschop Lothar Franz von Schönborn
de beide barokke vleugels bouwen door Johann Leonhard Dientzenhofer. Het
hoogtepunt is zonder twijfel de door Melchior Steidl weelderig beschilderde
Keizerzaal.
www.schloesser.bayern.de/englisch/palace

Een geliefd doel voor een uitstapje is Kasteel Seehof in
Memmelsdorf, op nog geen twee kilometer buiten de tad. In
1686 lieten de prins-bisschoppen van Bamberg dit kasteel
bouwen volgens de plannen van Antonio Petrini. Van de
glorie van de voormalige rococotuin getuigen o.a. de herstelde fontijn met waterval en enkele behouden gebleven
zandstenen beeldhouwwerken van Ferdinand Tietz.
www.schloesser.bayern.de/englisch/palace

Let er a.u.b. op dat veel kastelen en burchten
niet het hele jaar door geopend zijn!

Schloss Greifenstein

Giechburg en Gügel

Kasteel Greifenstein bij Heiligenstadt heeft zijn oorsprong in een burcht
die aan het begin van de 16e eeuw in de boerenoorlog werd verwoest en
daarna weer werd opgebouwd. Greifenstein werd door prins-bisschop Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg tussen 1691 en 1693 geheel gerestaureerd en in een barok kasteel veranderd.

Tussen Bamberg en Bayreuth valt de blik ter hoogte van
Scheßlitz op twee bouwwerken met een lange geschiedenis:
Giechburg en de Gügel Kapel. De Giechburg, in 1125 voor het
eerst genoemd, daarna meerdere keren afgebrand en steeds weer
opnieuw gebouwd, is met haar restaurant een geliefd uitstapje en
biedt een fantastisch uitzicht over Bamberg en omgeving.

www.schloss-greifenstein.de

Schloss Weissenstein
Kasteel Weissenstein bij Pommersfelden behoort tot de grote barokke kasteelcomplexen van Duitsland. Onder leiding van prins-bisschop Lothar Franz von Schönborn van Bamberg schiepen de meest
bekende architekten van hun tijd een prachtig bouwwerk van Europees belang. Hoogtepunt is het schitterend ingerichte trappenhuis
met drie etages. De vormgeving van dit monumentele bouwwerk is
van een zeldzame harmonie en schoonheid. Het park nodigt uit om te
flaneren. Een omvangrijke galerij toont werken van grote kunsthistorische waarde van Franse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse schilders,
waaronder schilderijen van Brueghel, van Van Dyck en van Rubens.
www.schloss-weissenstein.de

“De Burgenstraße”
De Burgenstraße (kastelenroute) gaat van Mannheim o.a.
langs erg bezienswaardige reisdoelen als Heildelberg, Rothenburg en Neurenberg voordat de route via de Fränkische
Schweiz Bamberg bereikt en doorgaat naar
Coburg. Net als bij een parelketting liggen de attracties op
Kronach
Coburg
deze geliefde vakantieroute
Kulmbach
achter elkaar en ze nodigen uit voor een reis naar
Bayreuth
Bamberg
het verleden!
Mannheim
Schwetzingen

	€ 7 per persoon kost de rondleiding door het kasteel in het Duits
– buitenlandse bezoekers ontvangen hierbij een begeleidende
folder welke in vele talen beschikbaar is.

Heidelberg Eberbach

www.burgenstrasse.de
Sinsheim
Bad Wimpfen

Heilbronn

Rothenburg
ob der Tauber
Ansbach
Schwäbisch Hall

Nürnberg

actieve regio Bamberg

Plezier, Sport, Natuur
Actieve vakantie in het werelderfgoed en in de regio Bamberg
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Onze regio heeft ook veel te bieden voor mensen die van natuur houden en graag actief zijn. U vindt hier namelijk een uitstekende
infrastructuur met deels geweldige actieve aanbiedingen, zowel voor de amateur sporter als ook voor de ambitieuze professional!
Actie, sensatie of boeiende natuurervaringen – wat spreekt u het meest aan?

Fietsen in de regio Bamberg
U heeft geen fiets meegenomen? Dat is geen probleem
want je kunt op verschillende plaatsen in Bamberg fietsen
huren. De regio Bamberg biedt een grote keuze aan lange
afstandroutes en thematische toeren, eenvoudige routes
en ook rondritten voor recreatieve fietsers. De vereisten
en moeilijkheidsgraden variëren van lichte routes in de
rivierdalen tot uitdagende tracks. Spannend voor moun-

tainbikers: een echt eldorado voor mountainbikers is ontstaan in het gebied
ten oosten van Bamberg, rondom Heiligenstadt.
www.bamberg.info/radfahren

Onderweg met de benenwagen
Wandelingen door het werelderfgoed
Er zijn talrijke mogelijkheden om Bamberg idyllisch en dicht bij de natuur met
de benenwagen te verkennen: bijvoorbeeld op de „Schöpfungsweg“ („Scheppingsweg“) loopt men ca. 5km door de Michaelsberger Wald. Het „Flusspfad“
(rivierpad), een aan de loop van de rivier aangepaste, obstakelvrije weg, laat
zien hoe belangrijk het water altijd al was voor het leven in de stad. Informatie
omtrent andere routes en thematische wandelingen is – gedeeltelijk in het
Engels, zoals bijv. de „Gärtnerrundweg“ („rondweg door de stad van de tuinders“) – verkrijgbaar bij de VVV.

Wandelen in de regio Bamberg
Routes in de natuur, naar kastelen en kerken, naar wijn en
bier, kortom: wandelwegen waar de hele familie plezier
aan beleeft, kunt u bij ons ontdekken. De regio Bamberg
biedt puur natuur met veel cultuur. Bovendien zijn er ook
thematische wandelingen. Zo brengt de „13-Brauereienweg“ u bijvoorbeeld op een dagtour van 32 km door
liefelijke landschappen langs 13 brouwerijen! En met de
„Fachwerk-Wanderweg“ bereikt u idyllische dorpjes met
vele schilderachtige vakwerkhuizen die typisch voor deze
streek zijn. Vanuit Bamberg rijden buslijnen naar deze bijzondere gebieden in de regio Bamberg. Overigens leiden
lange afstand wandelpaden door de regio Bamberg dan
wel starten of eindigen hier.
www.bamberg.info/wandern

Wateractiviteiten
In Bamberg en omgeving staat u een heus waterparadijs te wachten! Regnitz, Main en de kleine rivieren in de regio zijn zeer geschikt voor de meest
uiteenlopende wateractiviteiten en nodigen uit om de waterwegen uitgebreid
te verkennen! Van wildwater-kajakken en gezellige kanotochten tot gondelvaarten en klassieke scheepstochten – je kunt het er allemaal vinden!
www.bamberg.info/wasser

Klimparadijs
Met de Fränkische Schweiz hebben de bezoekers van
Bamberg een klimregio voor de deur liggen die tot de best
ontsloten klimgebieden ter wereld behoort. Meer dan
6500 routes, de vele rotsen met natuurlijke openingen en
overhangende rotsen, torens en massieven – hier kunnen
klimfreaks het klimmen ten volle genieten. De route Action Directe gold lange tijd als de moeilijkste klimroute
in de open lucht ter wereld. Voor non-professionals: de
parcoursen in het klimwoud Veilbronn bieden buitengewone mogelijkheden tot actief zijn en plezier voor de
hele familie.
www.bamberg.info/klettern

winter tijd – tijd van romantiek

Wintermagic
in het werelderfgoed
Stel u in op de mooiste tijd van het jaar!
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Bamberg behoort tot de meest favoriete reisdoelen in Duitsland met een van de grootste ensembles in een oude binnenstad en
de prachtige bezienswaardigheden. En toch zijn het juist ook de unieke winter- en kerstbelevenissen waarmee de stad elk jaar weer
haar bezoekers betovert! Want dan kunnen de bezoekers van Bamberg in het echt al datgene beleven waar de beroemde Duitse,
sprookjesachtige kersttijd wereldwijd om bekend staat!

Stad van kerststallen
Bamberg kan terugkijken op een bijzondere, eeuwenoude traditie van
kerststallen die van een bezoek tijdens de advents- en kersttijd een speciale
belevenis maakt voor groot en klein zoals je dat elders nauwelijks vindt. Dit
weerspiegelt vooral hoe levendig de kerst-voorpret is in de Bambergse regio
en hoe graag men daar ook uiting aan geeft! Van eind november t/m 6 januari en ook daarna nog verandert het werelderfgoed in een echte kerststallenstad met zo’n 40 deels heel verschillende „staties“. In de kerken, in meerdere
musea, op openbare plaatsen en andere gebouwen staan dan historische en
moderne, grote en kleine kerststallen, kerststallen van steen, hout, kunststof,
papier en wat dies meer zij. Elk jaar zijn er nieuwe tentoonstellingen te zien.
Bovendien worden ook de kerststallen in de kerken gedurende de hele tijd

weer verbouwd. Een opmerkelijk museum met kerststallen vult elk jaar deze diversiteit aan met zijn indrukwekkende speciale tentoonstelling. Naast de vele kerststallen
in de hele stad toont ook de regio Bamberg een prachtig
„kerststallenlandschap“. In Schlüsselfeld en Heiligenstadt
bijvoorbeeld heb je twee mooie wandelingen langs kerststallen en het museum Alte Schule in Hirschaid verandert
in een kerststallenmuseum.
www.bamberg.info/krippen

Kerststad
In de kersttijd zet feestelijke verlichting de barokke gevels in het juiste licht, in de café’s en restaurants wordt
de verscheidenheid aan culinaire specialiteiten gevierd.
Vervolgens lokken veel sfeervolle belevenissen zoals
kerstconcerten of betoverende theatervoorstellingen! Diverse advents- en kerstmarkten verkorten de wachttijd tot
de komst van het kindje Jezus. De traditionele markt op
de Maximiliansplatz midden in de voetgangerszone is de
grootste in de stad en duurt van eind november t/m 23
december. Waar kun je beter in een sfeervolle atmosfeer
bijzondere en stijlvolle kerstcadeaus kopen? Wereldberoemd zijn ook onze specialiteiten die je hier alleen

tijdens de advent en de kersttijd krijgt, zoals bijvoorbeeld de heerlijke Lebkuchen (typische koek) of de Frankische Glühwein. Wanneer je die samen
nuttigt weet je meteen: „Zo smaakt de kerst!“ Andere culinaire hoogstandjes
zoals spekulaas, Vanillehörnla (een typisch kerstkoekje) en anijskoekjes horen bij deze bijzondere weken – net als de feestbieren van de Bambergse
brouwerijen. Deze heerlijke variatie laat zien hoe zeer de lokale bevolking
deze zogenaamde beste tijd van het jaar koestert. Ook in de dorpen rondom
Bamberg heb je vele kleine, fijne markten zoals bijvoorbeeld de romantische
adventsmarkt in Frensdorf.
www.bamberg.info/weihnachten

De winter is een bijzondere reistijd
Het werelderfgoed Bamberg is een veel gevraagd reisdoel met internationaal publiek. Bijna het hele jaar door komen bezoekers om de verschillende facetten van het „Frankische Rome“ te verkennen. Onze tip: Maak gebruik van de rustigere wintertijd voor uw volledig individuele werelderfgoedbelevenis! Want vooral in die tijd van het jaar kunt u van het unieke, duizendjarige stadslandschap met veel vrije tijd en ontspanning genieten terwijl
u van de romantische flair van Bamberg proeft…

Droomstad
tegen droomprijzen
Onze aantrekkelijke reisofferte
tijdens de wintermaanden!
Maak gebruik van het voordeel om
het boeiende werelderfgoed tegen
laagseizoen-prijzen te leren kennen en
ervan te genieten!
• 2 overnachtigen met ontbijt
• BAMBERGcard
vanaf € 66

reisgelegenheden

Er zijn veel goede
redenen om Bamberg
te bezoeken…
Beleef de fascinatie van het werelderfgoed!
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Het werelderfgoed Bamberg beschikt over een bijna onuitputtelijke facettenrijkdom die afgezien van de „klassieke reismotieven“
kunst, cultuur en culinair nog veel meer te bieden heeft! Ook de regio Bamberg wacht u op met een groot aantal attracties. Daarom
hebben wij voor u een kleine keuze van bijzondere belevenissen en aantrekkelijke reisaanbiedingen samengesteld. Wij zijn in ieder
geval blij wanneer het reisplezier u vroeg of laat naar Bamberg brengt en zijn u elk moment graag van dienst!

Feesten, festivals en
andere hoogtepunten
Laat u zich inspireren door enkele hoogtepunten die elk
jaar opnieuw veel mensen naar Bamberg trekken:
Concerten van de Bamberger Symphoniker
Zomerse kerkwijdeningsfeesten
Internationaal Goochelfestival
Kunst- & Antiekweken van Bamberg
Jazz- & Bluesfestival
Kerst- en kerststallenstad
Evenementen & data via
www.kultur.bamberg.de
www.bamberg.info/veranstaltungen

Ontdek Bamberg!
Bamberg is een algeheel kunstwerk, ontstaan in de loop van
meer dan 1000 jaar: Beleef en geniet van kleine kronkelende
steegjes, romantische pleintjes, unieke bezienswaardigheden,
kunst, cultuur en Bambergse specialiteiten. Gun uzelf een paar
dagen in een van de mooiste steden van Duitsland!
• 2 overnachtingen met ontbijt
• rondleiding „Fascinatie Werelderfgoed“
• Entrée voor de volgende musea:
- Bisschoppelijk Museum (Diözesanmuseum)
- Natuurkundemuseum
• rondleiding door de Neue Residenz
• Frankische braadworsten met een „Seidla“ (0,5l)
Bambergs bier
• Bambergse bonbonspecialiteit
• Bamberg tas
vanaf € 86

Rondom uw Bamberg-reis
zijn wij uw lokale partner!
De BAMBERG Tourismus & Kongress Service is het officiële tourismekantoor van de
stad Bamberg. Wij dragen zorg voor uw wensen en bieden een uitgebreide toeristische service, of het nu gaat om uw overnachting, een rondleiding, een aanbieding of
een ticket. U bent 360 dagen van het jaar van harte welkom in onze VVV midden in
het werelderfgoed. In onze winkel vindt u bijzondere souvenirs, typische lokale specialiteiten en nog veel meer!
De VVV is er voor u:
Ma t/m vr 9.30 – 18.00 uur
Za 9.30 – 16.00 uur, zon- en feestdagen 9.30 – 14.30 uur
Vastenavond, kerstavond en oudejaarsavond 9.30 – 12.30 uur
Gesloten: Goede Vrijdag, Allerheiligen, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag
U vindt ons heel centraal:
Geyerswoerthstrasse 5 • 96047 Bamberg
www.bamberg.info

Onze aanbiedingen voor belevenisreizen
10+

Bambergse lekkernijen

„Brouwerij bedevaart“

„Eten en drinken houdt lichaam en ziel bijeen“ – laat u zich conform deze leus met een speciaal samengestelde genotmand met
Bambergse specialiteiten en regionale culinaire hoogstandjes verwennen. U zult zien: Bamberg smaakt!

In Bamberg en in de regio is de gerstsap een bijzondere drank.
Bij het „Seidla“ (0,5 liter) worden gesprekken verdiept of wordt
gewoon het leven gevierd. Tijdens deze mini-groepsreis proeft u
geselecteerde bierspecialiteiten en luistert u naar de verhalen van
de brouwmeester op de „bedevaart“ door zijn brouwerijen

• 2 overnachtingen met ontbijt
• BAMBERGcard
• Frankisch 3-gangen-menu: Frankische leverknoedelsoep
- ¼ gebraden boereneend met romige savooien kool en
knoedels – appelbeignets met vanilleëis inclusief een
drank bij het eten.
• Tegoedbonnen om typisch Bambergse specialiteiten te
leren kennen (½ liter Schlenkerla rookbier, een „Bamberger Hörnla“, een broodje leverkaas, een „Geist &
Genusspäckchen“, een pakje met zes bonbons met 4cl
fijnste Frankische vruchtenbrandewijn van de branderij
Rosenhut)
vanaf € 113

• 2 overnachtingen met ontbijt
• BAMBERGcard
• Rondleiding „Bamberg en zijn vloeibaar brood“
• Rookbier-belevenis-menu met commentaar
door de brouwmeester
• „Brouwerij-bedevaart“ door de brouwerij
herberg met biertapa’s en bierproeverij
• Avondhapje: „Blaue Zipfel“ (braadworst),
brood en 0,5 l Bambergs bier
• Entrée voor het Fränkische Brauereimuseum
(april – oktober)
• Brochure „Bamberger Bierwelten“
(Bambergse bier werelden)
vanaf € 153 alleen te boeken vanaf 10 personen
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PACKAGE DEAL

Bed en ticket
De compacte, goedkope stedenreis naar het „Frankische Rome“.
Logies en BAMBERGcard zijn in de prijs inbegrepen.Voor de
individuele invulling van uw oponthoud vindt u gegarandeerd
iets in het omvangrijke culturele aanbod van Bamberg!

• 2 overnachtigen met ontbijt
• BAMBERGcard
vanaf € 70

www.bamberg.info/paketreisen

Inselstadt

Bergstadt

Gärtnerstadt
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ZOB

St. Gangolf
St. Otto
Altes Rathaus
Rathaus Schloss Geyerswörth
Klein Venedig
Maximiliansplatz
St. Martin
Kloster St. Michael mit Klostergarten
St. Getreu
Villa Remeis
Stadtarchiv
St. Jakob
Dom
Alte Hofhaltung
Neue Residenz mit Staatsgalerie
Karmelitenkloster
Obere Pfarre
St. Stephan
Böttingerhaus
Villa Concordia
Altenburg
Schleuse 100 (sluis 100)
Gärtner- und Häckermuseum
Naturkundemuseum
Sammlung Ludwig
Villa Dessauer
E.T.A. Hoffmann Haus
Fränkisches Brauereimuseum
Neue Residenz mit Staatsgalerie
Diözesanmuseum
Historisches Museum
Kerststallenmuseum
Tourist Information (VVV)
Centraal busstation
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Bereikbaarheid
Met de auto
Bamberg is uitstekend bereikbaar via diverse autosnelwegen en hoofdwegen.

Met de trein
Bamberg is een belangrijk spoorwegknooppunt en stopplaats voor ICE‘s en IC‘s bijv. op het traject Berlijn – München.
Ook naar Neurenberg en Würzburg zijn er goede verbindingen.

Met het vliegtuig
Het dichtstbijzijnde vliegveld is Neurenberg (50km van Bamberg). De internationale luchthavens München en Frankfurt
liggen ca. 250km van Bamberg vandaan – ze zijn uitstekend bereikbaar met openbare vervoermiddelen.
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