
Dag 1: maandag 8 juni - heenreis 
en Eisenach
Na koffie/thee met gebak in 
Apeldoorn rijden we naar Eisen-
ach, waar we eerst het Bachhaus 
bezoeken. Dit museum is in 1907 
opgericht om het levenswerk van 
Johann Sebastian Bach te verzame-
len en bewaren. Een gids vertelt u 
over de collectie van het grootste 
muziekmuseum van Duitsland. 
Na de rondleiding lopen we naar 
de Georgenkirche in het centrum 
van Eisenach. In deze kerk is Bach 

gedoopt en heeft Maarten Luther 
gepreekt. Na afloop gaan we naar 
ons hotel in Eisenach voor het  
diner en overnachting. 

Dag 2: dinsdag 9 juni - De Wart-
burg en Weimar
Na het ontbijt vertrekken we naar 
de Wartburg. Hier was Luther 
ondergedoken onder de schuil-
naam Jonker Jörg en vertaalde hij 
het Nieuwe Testament vanuit het 
Grieks in het Duits, zodat het volk 
zelf de Bijbel kon lezen. Zijn werk-

kamer, de ‘Lutherstube’, is nog 
te zien. Vervolgens bezoeken we 
kerk in Dornheim waar Bach met 
zijn eerste vrouw (en achternicht) 
Maria Barbara trouwde. Daarna 
bezoeken we de J.S. Bachkirche in 
het nabijgelegen Arnstadt. Deze 
kerk heeft het best bewaarde en 
volledig gerestaureerde Bachorgel 
dat nog bestaat.

We rijden door naar Weimar. Tij-
dens een stadswandeling komt u 
veel te weten over het leven van 

RD-lezersreis in de voetsporen van Bach 

5-daagse busreis naar Duitsland 

Tijdens deze boeiende ‘Bachreis’ bezoeken we plaatsen die aan Bach verwant zijn zoals Eisenach, 
Weimar, Dornheim en Leipzig, dé stad waar Bach een groot deel zijn leven doorbracht. We gaan ook 
naar de Thomaskirche (waar Bach cantor was) en de Nikolaikirche, één van de andere kerken waar 
de muziek van Bach klonk. In het Bachhaus komt de geschiedenis tot leven. Bij een Bachreis kan een 

concert niet ontbreken. We wonen het Eröffnungskonzert bij van het Bachfest in de Tho-
maskirche in Leipzig. U hoort zijn mooiste meesterwerken!
Een waardevolle toevoeging is het bezoek aan de Wartburg, waar Luther ondergedoken 
zat. 

RD-reisleider Jaco van der Knijff, muziekredacteur Reformatorisch Dagblad 
Reis met ons mee naar het Thüringerland en treed in de voetsporen van Bach.

Standbeeld Bach De Wartburg waar Luther het NT vertaaldeHet Bachmuseum in Eisenach

In het Bachhaus… De Georgenkirche in Eisenach 

Reisprogramma



Bach, die hier van 1708 tot 1717 
woonde. Als er nog tijd over is, 
kunt u op eigen gelegenheid een 
bezoek brengen aan het Stadt-
schloss, Goethe’s woonhuis, het 
Liszt-Haus, de St. Peter en Paul’s 
Kirche of de barokke Jacobskerk. 
We rijden door naar Leipzig voor 
het diner en de overnachting. >>>

Dag 3: woensdag 10 juni - Leipzig: 
Nikolaikirche, Thomaskirche en 
Bach Museum  
Met een lokale gids maakt u een 
wandeling door de stad. De ge-
schiedenis van Leipzig komt tot 
leven wanneer u onder andere 
langs de Nikolaikirche, het Ge-
wandhaus en het oude raadhuis 

loopt. U bezoekt vandaag ook de 
Thomaskirche. Dit was één van de 
belangrijkste podia van Bach en de 
plek waar u het graf van Bach en 
zijn tweede vrouw kunt bezoeken. 
Vanmiddag duiken we nog iets die-
per in de geschiedenis van Bach. 
U bezoekt het Bach Museum, 
waar het Bach-Archiv van Leipzig 

nieuw onder de aandacht van het 
publiek. Het Mendelssohn-Haus 
was zijn laatste woonadres. U kunt 
hier alle informatie vinden over 
het leven en werk van deze compo-
nist. Vanmiddag heeft u vrije tijd 
in Leipzig. U kunt bijvoorbeeld het 
Leipziger Notenspur lopen. Een 5 
kilometer lange, gemarkeerde rou-
te door de binnenstad die de be-
langrijkste woon- en werklocaties 
van beroemde componisten met 
elkaar verbindt. De markeringen 
zijn duidelijk herkenbaar en voor 
de verschillende locaties zijn er 
luisterscenes en muziekvoorbeel-
den beschikbaar. Om 17.00 uur be-
zoeken we het Eröffnungskonzert 
van het Bachfest in de Thomaskir-
che. Hier hoort u de mooiste mees-
terwerken van Bach.

Concertkaarten zijn inbegrepen bij 
de reissom. 
Tijdens het Eröffungskonzert 
worden de volgende werken ten 
gehore gebracht: J. S. Bach: Fanta-
sie G-Dur, BWV 572, M. A. Char-
pentier: Te Deum D-Dur, H. 146, 
J. S. Bach: Ouvertüre D-Dur, BWV 
1068, J. S. Bach: ‘Unser Mund sei 
voll Lachens’, BWV 110. Na afloop 
gaan we terug naar ons hotel voor 

Wartburg Lutherstube Het gerestaureerde Bachorgel in Arnstadt

Het woonhuis van Goethe in Weimar De St. Peter en Paul’s Kirche in Weimar

Dag 4: donderdag 11 juni - De 
herontdekker van Bach en  
concert 
Na het ontbijt in uw hotel bezoekt 
u het Mendelssohn-Haus. Felix 
Mendelssohn-Bartholdy werd sterk 
beïnvloed door de muziek van 
Johann Sebastian Bach, die in de 
vergetelheid was geraakt. Men-
delssohn bracht zijn muziek op-

Het Bachmuseum met het Bach-Archiv in Leipzig

het diner. 

Dag 5: vrijdag 12 juni - terugreis 
Na een heerlijk ontbijt rijden we 
terug naar Nederland, waar we de 
reis afsluiten met een afscheidsdi-
ner. U wordt teruggebracht naar 
uw opstapplaats.  
Een indrukwekkende, muzikale 
reis is voorbij.  
De herinneringen blijven…

Het laatste woonhuis van Mendelssohn Bach was cantor in de Thomaskirche

gevestigd is. U kunt hier een schat-
kamer, de Bach-familiestamboom, 
instrumenten uit de baroktijd en 
verschillende luisterfragmenten 
ontdekken onder leiding van een 
gids. 



Bachconcert in de Thomaskirche Prachtig uitzicht in het Thüringerwald

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vervoer met Comfort Class 
touringcar halfpension

• Koffie met gebak op de heen-
reis

• Vier overnachtingen op basis 
van half pension (ontbijt en 
diner) in drie- en viersterren-
hotels

• Genoemde entrees en excur-
sies

• Afscheidsdiner op de terug-
reis, exclusief drankjes

• Concertkaart openingsconcert  
Bachfest 

Niet inbegrepen bij de prijs:

• Overige niet-genoemde en-
treegelden

• Fooien en andere uitgaven 
van persoonlijke aard

• Overige, niet genoemde 
maaltijden, zoals lunches en 
drankjes

• Reis- en annuleringsverzeke-
ringen 

Wijzigingen reisprogramma om reis-
technische redenen voorbehouden.  
 
RD-abonneeprijs € 849,- p.p. 
Niet-abonneeprijs € 879,- p.p.  
Toeslag eenpersoonskamer € 175,-

 
 

Opstapplaatsen:  
Oude-Tonge, Dordrecht (Wees-
kinderendijk), Meerkerk (La Place 
A27), Utrecht (transferium Westra-
ven), Apeldoorn RD-gebouw (u 
kunt hier de auto  laten staan, is 
wel op eigen risico).

Aanmelden: 
Meld u aan vóór 1 april 2020 via 
het bijgevoegde inschrijfformulier 
of via www.beleefenontmoet.nl

Hotelinformatie: 
Hotel Kaiserhof**** in Eisenach 
U verblijft hier één nacht. Het 
is één van de meest traditionele 
hotels van de stad. Het ligt aan 
de Karlsplatz in het midden van 
het historische stadscentrum. Het 
hotel beschikt over gratis wifi en 
een lift. Kamers hebben een bad-
kamer met haardroger en bad of 
douche.

Best Western Hotel Windorf*** in  
Leipzig  
De kamers in dit driesterren supe-
rior hotel zijn ruim en comforta-
bel met extra grote bedden en een 
smaakvolle inrichting. De kamers 
hebben gratis wifi en een koel-
kastje. Het hotel beschikt over 
een lift en een buitenzwembad.

Praktische informatie



INSCHRIJFFORMULIER RD-abonneereis naar Duitsland 
In de voetsporen van Bach D.V. 8 t/m 12 juni 2020 

    
GEGEVENS DEELNEMER 1 
Naam en voorletters : _____________________________________________________________________________ _____M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon: ________________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  _____________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________ 
Toestemming vermelding naam en woonplaats op deelnemerslijst                    0 Ja  0 Nee 
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                            0 Ja  0 Nee 
Reisverzekering (€ 1,77 p.p.p.d.)                                                                                                                                                                  0 Ja  0 Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 3,50 poliskosten.  Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per factuur. 
Ik ben RD-abonnee: 0 ja  (€ 849 -)   0 nee (€ 879,-) 
Opstapplaats: 
O Oude-Tonge   0 Dordrecht (Weeskinderendijk)   0 Meerkerk (La Place A27)   0 Utrecht (transferium Westraven) 
0 Apeldoorn RD gebouw (u kunt hier de auto  laten staan, is well op eigen risico) 
 
GEGEVENS DEELNEMER 2 
Naam en voorletters : __________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon: ________________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  _____________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________ 
Toestemming vermelding naam en woonplaats op deelnemerslijst                    0 Ja  0 Nee 
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                            0 Ja  0 Nee 
Reisverzekering (€ 1,77 p.p.p.d.)                                                                                                                                                                  0 Ja  0 Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 3,50 poliskosten.  Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per factuur. 
Ik ben RD-abonnee: 0 ja  (€ 849 -)   0 nee (€ 879,-) 
Opstapplaats: 
O Oude -Tonge   0 Dordrecht (Weeskinderendijk)   0 Meerkerk (La Place A27)   0 Utrecht (transferium Westraven) 
0 Apeldoorn RD gebouw (u kunt hier de auto  laten staan, is well op eigen risico) 
 
GEWENSTE KAMERINDELING: O 1-persoonskamer     0  2-persoonskamer       O 2-persoonskamer met 2 eenpersoonsbedden  
 
BIJZONDERHEDEN  
Ik deel mijn kamer met: ___________________________________________________________________________________  
Dieetwensen/opmerkingen:  ________________________________________________________________________________  
Medicijngebruik: __________________________________________________________________________________________  
Handtekening: ____________________________________________________________________________________________  
 
U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: RD reizen o.v.v. Bachreis, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt van ons 
t.z.t. een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie. 


