Informacje o cenach i zniżkach spółki Państwowe Zamki, Pałace
i Ogrody Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego
(Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH).
1. bilet wstępu
2. bilet ulgowy / bilet grupowy *
przysługuje grupom od 15 osób, uczniom od 17 lat (dla klas szkolnych cena zniżkowa 1
EUR/os.; z wyłączeniem kolejki parkowej), studentom, praktykantom, odbywającym
ochotniczą służbę wojskową, ciężko upośledzonym, osobom pobierającym zasiłek dla
bezrobotnych lub pomoc socjalną; każdorazowo z ważnym dowodem osobistym.
W przypadku kolejki parkowej: dzieci od 2 lat
3. dzieci w wieku 6–16 lat i klasy szkolne *
klasy szkolne/grupy uczniów z towarzyszeniem nauczyciela/opiekuna
4. Wstęp wolny *
przysługuje dzieciom do 5 lat (Drezdeńska kolejka parkowa do 2. roku życia) i dzieciom
w dniu ich urodzin, dziennikarzom, przewodnikom turystycznym, kierowcom autokarów
z grupami wycieczkowymi, opiekunom grup (1 osoba na 10 uczniów lub dzieci
przedszkolnych)
Z wyjątkiem kolejki parkowej: członkowie ICOM, ICOMOS
5. karta schlösserlandKARTE na 1 rok lub 10 dni
Uprawnia dowolną liczbę razy do bezpłatnego wstępu do wszystkich biorących udział
w programie obiektów, zarówno na wystawy stałe, jak i specjalne**, a także do ogrodów
i parków. Dwoje dzieci do 16. roku życia towarzyszy posiadaczowi karty bezpłatnie. Nie
dotyczy imprez i oprowadzania z przewodnikiem Okres ważności rozpoczyna się od
pierwszych odwiedzin w jednym z obiektów biorących udział w programie. Karty nie można
zbywać i obowiązuje ona wyłącznie wraz z dowodem ze zdjęciem. Zwrot karty nie jest
możliwy. Brak możliwości wymiany w przypadku utraty lub uszkodzenia.
Dostępna także jako aplikacja: wszystkie informacje pod adresem www.zamki-saksonii.pl

* W przypadku kopuły filmowej „1719 – Wesele Stulecia” w Drezdeńskim Zwingerze i nowych projektów
wystaw „Festung Xperience” i „Zwinger Xperience” (od 2020) obowiązują inne postanowienia.
Informacje są dostępne na stronie www.dresden-xperience.com.
** W przypadku wystaw specjalnych oferowanych przez inne podmioty zniżka może nie zostać naliczona.

Obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r,; Droga prawna wykluczona.

