
TRIER – CENTRUM VAN 
DE OUDHEID

 

 

ROMEINSE RIJK
stad in de late oudheid residentie van de 
keizer in het westelijke deel van het Ro-
meinse Rijk. Trier combineert locaties op 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO, Ro-
meinse monumenten en archeologische 
vondsten tot een onvergelijkbare blik in de 
Romeinse cultuur van stad en alledag.I

Nergens anders ten noorden van de Alpen 
is de Romeinse tijd zo authentiek te bele-
ven als in Trier. Hier vindt u het centrum 
van de oudheid in Duitsland. Trier behoor-
de ooit tot de grootste metropolen van 
het Romeinse Rijk. Als bloeiend handels-
centrum en bestuurlijk centrum werd de

VEROVER HET 

CENTRALE INFORMATIE:

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier
Weimarer Allee 1 · D-54290 Trier
Tel. +49 (0) 651 9774-0
landesmuseum-trier@gdke.rlp.de

Burgen Schlösser Altertümer
Rheinland-Pfalz | Bezoekersservice
Tel. +49 (0) 651 460 8965
info@burgen-rlp.de

Trier Tourismus und Marketing GmbH
Afdeling Toeristeninformatie
An der Porta Nigra · D-54290 Trier
Tel. +49 (0) 651 97808-0
info@trier-info.de · www.trier-info.de

AFBEELDINGEN:
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Burgen Schlösser Altertümer
Rheinisches Landesmuseum Trier (Th. Zühmer)
Trier Tourismus und Marketing GmbH
srg Werbeagentur Mannheim

VERSIE:
Seizoen 2017. Veranderingen voorbehouden.

www.zentrum-der-antike.de
www.gdke-rlp.de
www.burgen-rlp.de
www.landesmuseum-trier.de

Wij doen de geschiedenis weer leven.
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OPENINGSTIJDEN LANDESMUSEUM
Di – Zo  10 – 17 uur, maandag gesloten
Voor groepen onder begeleiding van Di – Vr na aanmelding vooraf vanaf 9.30 uur geopend.

TOEGANGSPRIJZEN:
Volwassen: museum  € 8,00,  Im Reich der Schatten-Show  € 8,50,  combikaart  € 10,50 
Gereduceerd tarief: museum  € 6,00,  Im Reich der Schatten-Show  € 6,50,  combikaart  € 7,50

AUDIOGIDS (D, E, F, NL; D voor kinderen):
In de toegangsprijs inbegrepen, voor zover beschikbaar, reserveren is helaas niet mogelijk.

Meer informatie op: www.landesmuseum-trier.de

BARBARATHERMEN
De monumentale thermen uit 
de tweede eeuw na Chr. waren 
met een grootte van meer dan 
vier hectare – wat ongeveer over-
een komt met zes voetbalvelden 
– het op een na grootste kuuroord 
van het hele Romeinse Rijk en een 
wellness-oase voor zijn bezoekers. 
De bezoekers kunnen het hele terrein 
van de thermen verkennen via een 
looppad dat langs negen stations voert. 

THERMEN AAN DE VEEMARKT
In de thermen aan de veemarkt zijn ar-
cheologische getuigenissen van een Ro-
meins kuuroord en restanten van een 
klooster blootgelegd. De vondsten van 
verschillende bouwfasen bieden een 
blik op de stadsgeschiedenis van Trier.
De bewaarde stukken zijn tentoonge-
steld in een indrukwekkend glazen 
gebouw van de architect Oswald. M. 
Ungers, waarin ook regelmatig expo-
sities plaatsvinden.

RHEINISCHES 
LANDESMUSEUM TRIER
Het Rheinisches Landesmuseum Trier 
is een van de belangrijkste musea 
voor de Romeinse oudheid in Eu-
ropa. Highlights zijn de grootste 
goudschat uit het Romeinse kei-
zertijdperk, de grootste mozaïek-
collectie ten noorden van de Al-
pen en het ruimtetheater “Im 
Reich der Schatten”, een unieke 
multimediashow te midden 
van enorm Romeinse grafmo-
numenten. 

In de thermen aan de veemarkt zijn ar-
cheologische getuigenissen van een Ro-
meins kuuroord en restanten van een 

sities plaatsvinden.

RHEINISCHES 
LANDESMUSEUM TRIER
Het Rheinisches Landesmuseum Trier 
is een van de belangrijkste musea 
voor de Romeinse oudheid in Eu-
ropa. Highlights zijn de grootste 
goudschat uit het Romeinse kei-
zertijdperk, de grootste mozaïek-
collectie ten noorden van de Al-
pen en het ruimtetheater “Im 

Bezoek bovendien de andere musea in Trier:

MUSEUM AM DOM: www.museum-am-dom-trier.de
STADTMUSEUM SIMEONSTIFT: www.museum-trier.de
KARL-MARX-HAUS TRIER: www.fes.de/karl-marx-haus

REIS IN HET 
VERLEDEN
In Trier stuit u keer op keer op 
getuigenissen van de oudheid. 
Hier wachten negen werelderf-
goedlocaties van de UNESCO
op u: Porta Nigra, Amfi theater,
Keizerlijke Thermen, Barbara-
thermen, Basilica van Constan-
tijn, Romeinse brug en de Zuil 
van Igel (Igeler Säule) bij Trier, 
plus de Dom van Trier en de 
Liebfrauenkirche.
De in de Eifel gelegen
Romeinse Villa
Otrang is ook altijd
een reisje waard.  

Verken Trier ook met een van

de regelmatige rondleidingen:

•  Stadsrondleidingen met bezichtiging van  

 de Romeinse gebouwen, bij nacht of met 

 “historische persoonlijkheden”.

•  Avonturentochten (Duitstalig) in de

 Romeinse gebouwen Porta Nigra,

 Keizerlijke Thermen en Amfi theater.

Te boeken bij: 

Trier Tourismus und Marketing GmbH

Afdeling Toeristeninformatie

An der Porta Nigra · D-54290 Trier

Tel. +49 (0) 651 97808-0, 

info@trier-info.de · www.trier-info.de

Ontdek het centrum van de oudheid met slechts één ticket. 
De ANTIKENCARD BASIC omvat de entree tot twee 
Romeinse gebouwen van uw keuze en het Nationaal Museum. 

Met de ANTIKENCARD PREMIUM kunt u vier Romeinse 
monumenten – Porta Nigra, het Amfi theater, Keizerlijke 
Thermen en Thermen aan de veemarkt – en het Landes-
museum bezoeken. Bovendien bieden beide kaarten korting 
op de toegang tot het mediatheater “Im Reich der Schat-
ten”, het Stadsmuseum Simeonstift, het Museum am Dom 
Trier, en een korting van 10 procent voor de Romeinse toga- 
en ontdekkingstochten van de Trier Tourismus und Marke-
ting GmbH.  

In de ANTIKENCARD BASIC en PREMIUM is de entree voor 
maximaal vier kinderen tot 18 jaar inbegrepen. Beide kaarten 
zijn in het hele kalenderjaar geldig. 

HEEL ROME VANAF 12 EURO – 
MET DE ANTIKENCARD TRIER

MONUMENTEN VAN DE OUDHEID

KEIZERLIJKE THERMEN
Het bouwwerk uit de late oudheid 
staat voor de tijd van de vierde tot 
vijfde eeuw. Een spannende ani-
matiefi lm illustreert dit tijdperk, 
waarin Trier keizerlijke residentie 
en daarmee een van de belang-
rijkste metropolen van het Ro-
meinse imperium was. Ook het 

indrukwekkende ondergrondse labyrint van 
dienstgangen van de enorme ruïnes nodigt u uit tot een ontdekkingsreis.

KEIZERLIJKE THERMEN
Het bouwwerk uit de late oudheid 
staat voor de tijd van de vierde tot 
vijfde eeuw. Een spannende ani-
matiefi lm illustreert dit tijdperk, 
waarin Trier keizerlijke residentie 
en daarmee een van de belang-

indrukwekkende ondergrondse labyrint van 

PORTA NIGRA
Kolossale stadspoort en fortifi -
catie: Dit kenmerkende oriën-
tatiepunt van Trier gunt ons een 
blik in het Romeinse verleden 
van Augusta Treverorum, de 
oudste stad van Duitsland. 
Ontdek bij een bezoek de 
spannende bouwgeschiedenis 
van de best bewaard geble-
ven stadspoort ten noorden 
van de Alpen.

ANTIKENCARD BASIC  € 12,00

ANTIKENCARD PREMIUM  € 18,00

ANTIKENCARD GROEP* € 10,00

ANTIKENCARD SCHOOL** € 6,00

**  Toegang tot twee Romeinse gebouwen en het Landesmuseum 
in een groep vanaf 15 personen. Geldig een week vanaf aan-
koop, geen extra kortingen.

**  Toegang tot vier Romeinse monumenten en het Landes-
museum in groepsverband. Geldig een week vanaf aankoop, 
geen extra kortingen.

U krijgt de ANTIKENCARD bij alle Romeinse ge-
bouwen, in het Rheinisches Landesmuseum en de 
Toeristeninformatie Trier.

AMFITHEATER
Het in de tweede eeuw na Chr. 
gebouwde amfi theater van Trier 
bood plaats aan bijna 18 000 toe-
schouwers. De arena was het 
populaire toneel van een vaak 
bloeddorstig amusementspro-
gramma. Aan de rand van de 
arena de kunt u de ruimtes van 
de gladiatoren en de wilde die-
ren bezichtigen.

OPENINGSTIJDEN ROMEINSE GEBOUWEN   
Porta Nigra, Keizerlijke Thermen, Amfi theater, Barbarathermen:
jan – feb/nov – dec 9 – 16 uur maart 9 – 17 uur
april – september 9 – 18 uur oktober 9 – 17 uur

Thermen aan de veemarkt:  9 – 17 uur (maandag gesloten, behalve op feestdagen)

TOEGANGSPRIJZEN:
Volwassen  € 4,00,  Gereduceerd tarief  € 3,00  en verdere kortingen

MULTIMEDIAGIDS Porta Nigra en Keizerlijke Thermen (D, E, F, NL):  € 2,00
De Multimediagids is ook kosteloos beschikbaar voor uw smartphone.

Meer informatie op: www.zentrum-der-antike.de

BASILICA

VAN CONSTANTIJN

DOM EN LIEBFRAUENKIRCHE

  € 12,00

ANTIKENCARD PREMIUM
PREMIUM

VILLA OTRANG

vier hectare – wat ongeveer over-
een komt met zes voetbalvelden 
– het op een na grootste kuuroord 
van het hele Romeinse Rijk en een 
wellness-oase voor zijn bezoekers. 
De bezoekers kunnen het hele terrein 
van de thermen verkennen via een 
looppad dat langs negen stations voert. 


