Ceny vstupného 2020
Schlösserland Sachsen
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gemeinnützige GmbH
a spolupracující partneři
(Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gemeinnützige GmbH & Kooperationspartner)

- Stav: 01.04.2019 –
- Změny vyhrazeny -

Upozornění:
V případě větších akcí, které se konají v areálu našich budov nebo parků se může cena
vstupného lišit. Informujte se prosím na našich webových stránkách
www.schloesserland-sachsen.de.

Ceny vstupného 2020

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH:
Lokalita

Vstupné

Snížené vstupné a
skupinové ceny

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Park kláštera
Altzella v
kombinaci s
Nossenem

4,00

3,00

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Kombinovaná vstupenka se zámkem Nossen: (Platí 1 den):
6,00€ | Snížené vstupné a skupinové ceny 5,00€ | Děti a školní třídy 2,00€
Prohlídky:
od 15 osob: v němčině 2,50 € (plus vstupné) | v angličtině 5,00 € (plus vstup)
Dětské skupiny: v němčině 1,50 € (plus vstupné)
Minimální poplatek (v němčině, s výjimkou dětských skupin) při méně než 15
osobách: 35,00 €
Jiná zvýhodnění:
 Saisonkarte (Sezónní karta) 9,00 €
 Slevová karta “Sieben auf einen Streich” („7 jednou ranou“)*  stránky 8

Pevnost Drážďany
(„Festung
Xperience”)

Otevření nové multimediální interaktivní výstavy „Festung Xperience: Slavnosti.
Dramata. Katastrofy.“ je naplánováno na podzim 2019. Aktuální informace o
termínu otevření na adrese www.festung-dresden.de
Až do opětovného otevření je pevnost uzavřena kvůli rozsáhlým přípravným
pracím.
Pro novou interaktivní výstavu „Festung Xperience“ platí následující ceny:
(včetně audioprůvodce v angličtině nebo němčině)
Dospělí 10,00 €
Sleva a děti 6–16 let: 7,50 €
Kombinovaná vstupenka s novou interaktivní výstavou v drážďanském Zwingeru
„Zwinger Xperience“ (zahájení 2020): Vstupné 15 € | snížené vstupné 12 €.
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Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Lokalita

Vstupné

Parková
železnice (Velká
zahrada)

Pro drážďanskou parkovou železnici platí tyto ceny (velký okruh):
Dospělý 6,00 €
Zlevněné (děti od 2 let): 3,00 €
Malá rodinná vstupenka 1 dosp. + max. 2 děti: 9,00 €
Velká rodinná vstupenka 2 dosp. + max. 4 děti: 15,00 €
Cena pro skupiny dospělí (od 15 osob): 5,00 €
Cena pro skupiny děti (od 10 dětí/žáků): 2,00 €
Psi: za jednu stanici 0,50 € (celkem 6 stanic)
Jiná zvýhodnění:
 Den seniorů každý čtvrtek v sezóně: snížená cena jízdenky
 Parkeisenbahnsaisonkarte (Sezónní karta na parkovou železnici) (25,00 € /
rok): 50 % sleva při nákupu jízdenek, 1 dítě (2-15 let) jede v doprovodu
držitele karty zdarma



Dresden Welcome Cards a Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: sleva 10%
Prázdninový pas během saských letních prázdnin: sleva 30%

Velká zahrada:
Park: vstup volný
Palác: návštěva možná pouze po ohlášení nebo v rámci akcí
Drážďanský Zwinger
(interaktivní
výstava)

Otevření nové multimediální výstavy „Zwinger Xperience" (Poznejte Zwinger) je
naplánováno na rok 2020. Aktuální informace o termínu otevření na adrese
www.der-dresdner-zwinger.de
Pro novou interaktivní výstavu platí následující ceny:
(Texty a zvukové stopy v angličtině a němčině)
dospělí 8,00 €
sleva a děti 6–16 let: 6,00 €
Kombinovaná vstupenka s novou interaktivní výstavou v drážďanské pevnosti
nazvaná „Festung Xperience: Slavnosti. Dramata. Katastrofy.“ (zahájení podzim
2019): Vstupné 15 € | snížené 12 €

Hrad Gnandstein

5,00

4,00

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Jiná zvýhodnění:
 slevová karta “Sieben auf einen Streich” („7 jednou ranou“)*  stránky 8
 Leipzig Regio Card: snížené vstupné
 Den seniorů každý pátek, kromě svátku: snížené vstupné (od 65 let, období
akce duben - říjen)
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Lokalita

Vstupné

Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Barokní
zahrada
Großsedlitz

5,00

4,00

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Prohlídky s průvodcem: 2,50 € za osobu (Minimální poplatek při méně než 15
osobách: 35,00 €)
Jiná zvýhodnění:
 Sezonní vstupenka: 8,00 €
 Kombinovaná sleva Barokní zahrada Großsedlitz a zámek Weesenstein (při
návštěvě obou objektů ve stejný den): snížené vstupné ve 2. objektu
 Dresden Welcome Cards: sleva 20 %
 Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
 Gästekarte Sächsische Schweiz: 1,00 € sleva za dospělého
 Návštěvnická karta „Gästekarte Erzgebirge“: bezplatný audio průvodce (podle
dostupnosti)

Hrad Kriebstein

6,00

5,00

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Jiná zvýhodnění:
 Slevová karta “Sieben auf einen Streich” („7 jednou ranou“)*  stránky 8
 Den seniorů každý pátek, kromě svátku: snížené vstupné (od 65 let, období
akce únor - říjen)
Albrechtsburg
Míšeň

8,00

6,50

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Poplatek za průvodce stálou výstavou pro skupiny od 15 os. 3,00 € (plus vstup)
Audioprůvodce v ceně vstupného
Kombinovaná vstupenka s dómem: 11,00 €, snížené vstupné 8,00 €
Kombinovaná vstupenka s porcelánkou: 15,00 €, snížené vstupné 10,00 €
Speciální výstava „Umění jsi ty" (konec roku 2019):
Vstupné 7,50 EUR, další kombinované nabídky a tarify na speciální výstavy na
adrese www.albrechtsburg-meissen.de
Jiná zvýhodnění:




celoroční vstupenka Albrechtsburg 16,00 € | snížené vstupné 8,00 €
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
Dresden Welcome Cards: sleva 10 % (z plného vstupného)



Návštěvnická karta „Gästekarte Meißen“ 15% sleva na vstupné (z plného
vstupného)
4

Lokalita

Vstupné

Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Hrad Mildenstein

6,00

5,00

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Jiná zvýhodnění:
 Roční karta hrad Mildenstein 12,00 €
 Slevová karta “Sieben auf einen Streich” („7 jednou ranou“)*  stránky 8
 Leipzig Regio Card: snížené vstupné
 Den seniorů každý pátek, kromě svátku: snížené vstupné (od 65 let,
období akce duben - říjen)
Bažantí zámeček
Moritzburg
(včetně komentované
prohlídky v němčině)
květen-říjen

6,50

5,50

3,00

Upozornění: Bažantí zámeček lze navštívit pouze v rámci prohlídek s průvodcem,
které jsou nabízeny v pravidelných časech (v němčině). Prohlídky v cizích jazycích
a speciální časy pro skupiny jsou k dispozici na vyžádání.
Komb. vstupenka s barokním zámkem: 11 €, snížené 9 €, děti a školní třídy 4 €
Mimořádná výstava v zámečku: 3 €, snížené 2 €, děti a školní třídy1 €
Návštěvníci Bažantího zámečku nebo barokního zámku mají volný vstup na
mimořádnou výstavu v Bažantím zámečku (květen-říjen)
Skupinová cena platí od 10 osob (doporučujeme se předem ohlásit)
Jiná zvýhodnění:


Dresden Welcome Cards: sleva 10 %




Leipzig Regio Card: sleva 10 %
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: sleva 10 %
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Lokalita

Vstupné

Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Zámek Moritzburg

8,00

6,50

1,00

21.03. - 01.11.2020
Barokní výstava a
Péřový pokoj

Kombinovaná jízdenka s Bažantím zámečkem (květen-říjen):
11 €, snížené 9 €, děti a školní třídy 4 €
Mimořádná výstava v zámečku: 3 €, snížené 2 €, děti a školní třídy1 €
Návštěvníci Bažantího zámečku nebo barokního zámku mají volný vstup na
mimořádnou výstavu v Bažantím zámečku (květen-říjen)

16.11.19 - 01.03.20
Zimní výstava
„Tři oříšky pro
Popelku“

Skupinová cena platí od 15 osob
Poplatek za průvodce (veřejné prohlídky resp. skupiny od 15 osob): 2,00 €
plus vstupné
Audioprůvodce (něm., angl., čeština): 2,00 € + 10,00 € kauce
Jiná zvýhodnění:


Dresden Welcome Cards: sleva 10 %




Leipzig Regio Card: sleva 10 %
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: sleva 10 %

Upozornění: Bažantí zámeček lze navštívit pouze v rámci prohlídek s průvodcem,
které jsou nabízeny v pravidelných časech (v němčině). Prohlídky v cizích jazycích a
speciální časy pro skupiny jsou k dispozici na vyžádání.
Zámek Nossen v
kombinaci s
Altzella

4,00

3,00

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Kombinovaná vstupenka s klášterním parkem Altzella: platí 1 den,
11,00 € | Snížené vstupné a skupinové ceny 9,00 € | Děti a školní třídy 2,00€
Prohlídky:
od 15 osob: v němčině 2,50 € (plus vstupné) | v angličtině 5,00 € (plus
vstupné)
Dětské skupiny: v němčině 1,50 € (plus vstupné)
Minimální poplatek (v němčině, s výjimkou dětských skupin) při méně než 15
osobách: 35,00 €
Jiná zvýhodnění:
Slevová karta “Sieben auf einen Streich” („7 jednou ranou“)*  stránky 8
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Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Lokalita

Vstupné

Zámek a
park Pillnitz

Pro zámek a park Pillnitz platí díky spolupráci se Státními uměleckými sbírkami
Drážďany (SKD) tyto speciální podmínky:
Denní vstupenka do muzea a parku (duben-říjen):
Vstupné 8,00 € | snížené 6,00 € | děti zdarma
Skupinová cena 7,00 € platí od 10 osob
Denní vstupenka do parku
Duben-říjen: zámecký park a palmový dům
Listop.-Březen: Vstupné palmový dům a kamélie, zámecký
park zdarma 3,00 € | snížené 2,50 € | děti zdarma
Skupinová cena 7,00 € platí od 10 osob
Kombinovaná vstupenka „Elbwasser und Gartenkunst" (Labe a zahradní umění; vč.
plavby parníkem Saské paroplavby)
Muzeum, park a jízda parníkem: 27,50 € | snížené vstupné 18,00 €
Jiná zvýhodnění:
Dresden Welcome Cards: Dospělí platí pouze sníženou sazbu
5,00

Barokní zámek
Rammenau

4,00

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Jiná zvýhodnění:

Zámek Rochlitz




Roční karta Barokní zámek Rammenau: 10,00€ (neplatí pro události)
Roční vstupenka Barokní zámek pro zdejší firmy 20,00 € (platí až pro 6 osob za
návštěvu, neplatí pro mimořádné akce)



Gästekarte Sächsische Schweiz: 1,00 € sleva za dospělého
6,00

5,00

1,00

Audioprůvodce 2,00 €
Skupinová cena platí od 15 osob
Jiná zvýhodnění:
Slevová karta “Sieben auf einen Streich” („7 jednou ranou“)*  stránky 8
Leipzig Card: sníženou sazbou
Den seniorů každý pátek, kromě svátku: snížené vstupné (od 65 let, období akce
duben - říjen)
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Lokalita

Vstupné

Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Hrad Stolpen

7,00

5,50

1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Jiná zvýhodnění:
 Roční karta hrad Stolpen 10,00 €
 Gästekarte Sächsische Schweiz: 1,00 € sleva na dospělého
Zámek Weesenstein

7,50

6,00

1,00

Audio průvodce podle aktuální dostupnosti 2,00 € (plus vstupné)
Skupinová cena platí od 15 osob
Cena za komentovanou prohlídku stálé výstavy od 30,00 € (plus vstupné)
Jiná zvýhodnění




Roční vstupenka („Jahreskarte“) na zámek Weesenstein 12,50 € (opravňuje k
návštěvě muzea a zakoupení vstupenek na akce a prohlídky s průvodcem za
sníženou cenu)
Kombinovaná sleva zámek Weesenstein a barokní zahrada Großsedlitz (při
návštěvě obou objektů ve stejný den): snížené vstupné ve 2. Objektu
Kombinovaná sleva zámek Weesenstein a zámek Děčín: při návštěvě obou
objektů zlevněné vstupné do 2. objektu
Dresden Welcome Cards: sleva 20% (z plného vstupného)



Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné



Gästekarte Sächsische Schweiz: 1,00 € sleva za dospělého




* slevová karta “Sieben auf einen Streich” („7 jednou ranou“) platí pro Altzella, Gnandstein, Kriebstein,
Mildenstein, Nossen, Rochlitz a Colditz. Při předložení vstupenky za plnou cenu z jednoho z výše
uvedených objektů si návštěvníci mohou ve 2. objektu zakoupit vstupenku za snížené vstupné. Kdo s
„pasem objevitelů“ navštíví všech sedm objektů, má v posledním z nich vstup zdarma.
Více cen a slev naleznete na www.schloesserland-sachsen.de
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