
Wereld van Wilhelmine
Markgravin Wilhelmina, favoriete zus van Frederik de 
Grote, heeft Bayreuth niet alleen met haar schitteren-
den gebouwen, kastelen en tuinen, maar ook door haar 
ideeën en kunst verrijkt. Het Markgraven Operagebouw 
is deel van het UNESCO werelderfgoed en behoort tot de 
mooiste baroktheaters van Europa. Tijdens een uitgebrei-
de en boeiende rondleiding kunt u zich laten meenemen 
naar de wereld van Wilhelmine. Ook het Nieuwe Paleis 
met zijn prachtige Rokoko vertrekken is zeker een bezoek 
waard. In de Eremitage, een van de meest betoverende 
tuinontwerpen in Midden Europa, wordt u meegevoerd 
in een wereld van schoonheid en fantasie. M A R K E T I N G  &  T O U R I S M U S  G M B H
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Wist u dat...
 … de allereerste Festpiele in Bayreuth plaats vonden? 

 … Koning Ludwig II van Bayeren de eerste Festspielgast was? 

 … de Markgraven Opera onder het UNESCO Werelderfgoed valt? 

 … Napoleon Bonaparte ooit het donkerblauwe velours gordijn uit de 
Markgraven Opera meenam omdat hij het zo mooi vond? 

 … de toren van de Schlosskirche 1565/1566 naar het ontwerp van 
Leonardo da Vinci is gebouwd? 

 … dat de nicht van Mozart, met wie hij een intensieve briefwisseling 
onderhield, in Bayreuth woonde? 

 … in het westelijke gebied van Bayreuth meer brouwerijen zijn dan 
in elk ander Europees land? In meer dan 200 brouwerijen worden 
meer dan 1.000 verschillende biersoorten gebrouwen. 

 … de plaats met de meeste brouwerijen ter wereld regio Bayreuth is? 

 … volgens het Guiness boek of records Bayreuth het grootste 
Brouwerijmuseum ter wereld heeft. 

 … de fi lms „Farinelli“, „Rubinrot“ en „Wen die Liebe trifft“ in Bayreuth 
opgenomen zijn? 
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In het centrum van 
Europa

Bayreuth ligt in het centrum 
van Europa en in het hart 
van Duitsland en is via de 
autosnelwegen A9 en A 70 
goed en snel met de auto 
bereikbaar. Voor goede 
internationale lijnvluchten 
verwijzen wij naar Nürem-
berg. Er rijdt elk uur een 
trein tussen Bayreuth en 
Nüremberg.
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W … zoals Bayreuth
Bayreuth is wereldberoemd door de Festspiele van Richard 
Wagner. In het Richard Wagner museum en het Haus 
Wahnfried kunt u op een onvergetelijke manier van dit 
muzikale genie genieten. Ook de Wereld van de Wilhelmine 
biedt u talrijke hoogtepunten, waaronder het unieke Mark-
grafelijke Operahuis dat sinds 2012 UNESCO-werelderfgoed 
is. Op culinair gebied kunt u onder andere genieten van 
„Wurst und Weizenbier“, het witbier van Maisel’s Weisse 
en de beroemde Bayreuther braadworsten. In de Lohengrin 
Therme kunt u genieten van onze weergaloze wellness. 
W….. zoals Bayreuth….. staat voor cultuur en culinaire hoog-
tepunten. 
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Richard Wagner Museum Haus Wahnfried

Innenseite 2

Wagner keer 3
Elke zomer is Bayreuth een belangrijke cultuurmetropool 
waar gasten vanuit de hele wereld naartoe komen. Bay-
reuth heeft door de eerste Festspiele de lat hoog gelegd. 
Net zoals in 1876 is het ook nu een bijzondere gebeur-
tenis om het werk van Richard Wagner op de originele 
plek te beleven. Neem deel aan een rondleiding door het 
Bayreuther Festspielhuis en ontdek het geheim achter de 
unieke akoestiek. In het Richard Wagner museum gaat u 
terug in de tijd van Richard Wagner en de veelzijdige ge-
schiedenis van de Bayreuther Festspiele. Een wandeling 
over de Walk of Wagner voert u langs originele plaatsen, 
van het Haus Wahnfried tot het Festspielhaus.

Worst en Witbier
Bayreuth ligt in het hart van de culinaire regio Oberfranken 
en herbergt vele restaurants en café‘s met allerlei lokale en 
regionale specialiteiten. Het wereldrecord van het grootste 
aantal brouwerijen is hier in deze regio gevestigd. Het gro-
te aanbod van verschillende soorten bier maakt Bayreuth 
de beste culinaire ambassadeur in de wereld. Niet alleen 
het aantal brouwerijen is enorm, maar u zult ook nergens 
anders zoveel bakkerijen en slagerijen aantreffen. Geniet 
van de unieke specialiteiten zoals Schaufele, Krenfl eisch 
of de geweldige Bayreuther „brodwerschd“ die nog altijd 
gemaakt wordt volgens het recept uit oma’s kookboek. De 
Bayreuther horeca zal ervoor zorgen dat uw vakantie ook 
op culinair gebied onvergetelijk wordt.
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