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Ceny wstępu 2020 do 

zamków w Saksonii 

 

Państwowe Pałace, Zamki i Ogrody Saksonii 

i Partner kooperacyjny 

 

(Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gemeinnützige GmbH & Kooperationspartner) 

 

- Stan na: 01.04.2019 – 

- zmiany zastrzeżnoe - 

 

 

Proszę zanotować: 

Opłaty za wstęp mogą się różnić w przypadku dużych imprez organizowanych na terenie 

naszych parków i pałaców. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: 

www.schloesserland-sachsen.de.
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Ceny wstępu 2020 

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH: 
 

 

Zamek Wejście Wejście ulgowe i 

dla grup 

Wejście dla dzieci 

6–16 lat i w wieku 

szkolnym 

Park klasztoru Altzella  

z zamkiem Nossen 

4,00 3,00 1,00 

Stawka grupowa dotyczy 15 osób i więcej 

Bilet łączony z zamkiem Nossen: Ważny jeden dzień,  

6,00 € | obniżona stawka i stawka grupowa 5,00 € | 

zajęcia dla dzieci i szkół 2,00 € 

Oprowadzenie: 

od 15 os.: niemiecki 2,50 € (plus wejście) | angielski 5,00 € (plus 

wejście) 

grupy dzieci: niemiecki 1,50 € (plus wejście) 

Opłata minimalna (niemiecki, z wyjątkiem grup dzieci) mniej niż 15 os.: 35,00 € 

 
inne udogodnienia: 

 Saisonkarte (Bilet sezonowy) 9,00 € 

 Bilet rabatowy “Sieben auf einen Streich”  („7 za jednym razem”)*   patrz 

strona 8 

 

Twierdza Drezno 

(„Festung Xperience”) 

Otwarcie nowego multimedialnego szlaku przygód „Festung Xperience: Święta. 

Dramaty. Katastrofy.” zaplanowane jest na jesień 2019 roku. Aktualne infor-

macje o terminie otwarcia dostępne są pod adresem www.festung-dresden.de 

Do czasu nowego otwarcia Twierdza będzie zamknięta z powodu prowadzonych 

na dużą skalę prac przygotowawczych. 

Ceny obowiązujące dla nowej wystawy szlakiem przygód „Festung 

Xperience”:  

(w tym przewodnik audio w j. angielskim lub niemieckim) 

bilet wstępu dla dorosłych 10,00 € 

bilet ulgowy i bilet dla dzieci w wieku 6-16 lat: 7,50 € 

 

Bilet łączony z nową wystawą szlakiem przygód w Drezdeńskim Zwingerze 

„Zwinger Xperience” (od 2020 roku): bilet wstępu 15 € | bilet ulgowy 12 € 

  

http://www.festung-dresden.de/


 

  3 

Zamek Wejście Wejście ulgowe i 

dla grup 

Wejście dla dzieci 

6–16 lat i w wieku 

szkolnym 

Kolej parkowa 

(duży ogród) 

Dla kolejki parkowej Drezno obowiązują następujące ceny (duży objazd): 
 

Dorośli 6,00 € 

Ulgowy ( dzieci od 2 lat): 3,00 € 

Mała karta rodziny 1 dor. + maks. 2 dzieci: 9,00 €  

Duża karta rodziny 2 dor. + maks. 4 dzieci: 15,00 €  

ulga grupowa dla dorosłych (od 15 osób): 5,00 €  

ulga grupowa dla dzieci (od 10 dzieci/uczniów): 2,00 €  

pies: za stację 0,50 € (w sumie 6 stacji) 

inne udogodnienia: 

 Dzień seniora w czwartek w sezonie: przejazd ulgowy 

 Parkeisenbahnsaisonkarte (Bilet sezonowy kolejki parkowej) (25,00 € / rok): 

50% rabatu podczas zakupu biletów, 1 dziecko (2–15 l.) otrzymuje przejazd 

za darmo w towarzystwie opiekuna 

 Drezdeńska Welcome Cards i Kultur pass Elbe/ Łaba: 10% rabatu 

 Wejściówka wakacyjna podczas wakacji w Saksonii: 30% rabatu 
 

Większy ogród: 
 

Park: Wejście bezpłatne 

Pałac: Zwiedzanie wyłącznie po zgłoszeniu lub w trakcie wystaw 

Drezdeński Zwinger 

(wystawa szlakiem 

przygód) 

Otwarcie nowego multimedialnego szlaku przygód „Zwinger Xperience” 

zaplanowane jest na rok 2020. Aktualne informacje o terminie otwarcia dostępne 

są pod adresem  www.der-dresdner-zwinger.de 

 

Ceny obowiązujące dla nowej wystawy szlakiem przygód:  

(teksty i ścieżki dźwiękowe w j. angielskim i niemieckim) 

bilet wstępu dla dorosłych 8,00 € 

bilet ulgowy i bilet dla dzieci w wieku 6-16: 6,00 €  

 

Bilet łączony z nową wystawą szlakiem przygód w Twierdzy Drezno „Festung 

Xperience: Święta. Dramaty. Katastrofy.” (Od jesieni 2019 r.):  

bilet wstępu 15 € | ulg. 12 € 

  

http://www.der-dresdner-zwinger.de/
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Zamek Wejście Wejście ulgowe i dla grup 
Wejście dla dzieci 

6–16 lat i w wieku 

szkolnym 

Pałac Gnandstein 5,00 4,00 1,00 

Taryfa grupowa od 15 osób 

inne udogodnienia: 

 Bilet rabatowy “Sieben auf einen Streich”  („7 za jednym razem”)*   patrz 

strona 8 

 Leipzig Regio Card: wejście ulgowe 

 Dzień seniora w każdy piątek poza dniami wolnymi: wejście ulgowe (od 

65 roku życia, okres Kwiecień - październik) 

 

Ogród barokowy 

Großsedlitz 

5,00 4,00 1,00 

Taryfa grupowa od 15 osób 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 2,50 €/os. (minimalna opłata dla grupy liczącej 

mniej niż 15 osób: 35,00 €) 

inne udogodnienia: 

 karta sezonowa: 8,00 € 

 Rabat łączony ogród barokowy Großsedlitz i zamek Weesenstein 

(podczas zwiedzania obydwu budynków w tym samym dniu): ulgowe 

wejście do 2. obiektów 

 Drezdeńska Welcome Cards: 20% rabatu 

 Kultur pass Elbe/ Łaba: ulga 

 Gästekarte Sächsische Schweiz (Bilet gości saks. Szwajcarii) (Bilet gości 

saks. Szwajcarii): każdy dorosły 1,00 € rabatu 

Pałac Kriebstein 6,00 5,00 1,00 

Taryfa grupowa od 15 osób 

inne udogodnienia: 

 Bilet rabatowy “Sieben auf einen Streich”  („7 za jednym razem”)*   patrz 

strona 8 

 Dzień seniora w każdy piątek poza dniami wolnymi: wejście ulgowe 

(od 65 roku życia, okres luty - październik) 
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Zamek Wejście Wejście ulgowe i dla grup 
Wejście dla dzieci 

6–16 lat i w wieku 

szkolnym 

Albrechtsburg Miśnia 8,00 6,50 1,00 

Zniżka grupowa ważna od 15 osób. 

Opłata wprowadzenia na wystawę stałą dla grupy powyżej 15 osób 3,00 € 

(plus wejście), przewodnik audio w cenie wejścia. 

bilet łączony z katedrą: 11,00 €, bilet ulgowy 8 € 

bilet łączony z manufakturą porcelany: 15,00 €, bilet ulgowy 10 € 

wystawa specjalna „Ty jesteś sztuką” (koniec 2019 r.): 

bilet wstępu 7,50 €, inne oferty łączone i ceny wystaw specjalnych pod 

adresem www.albrechtsburg-meissen.de 
 

inne udogodnienia: 

 karta roczna Albrechtsburg 16,00 €/ Ulgowy 8,00 € 

 Kultur pass Elbe/ Łaba: ulga 

 Drezdeńska Welcome Cards: 10% rabatu (pełnopłatni dorośli) 

 karta dla turystów odwiedzających Miśnię 15% rabatu na bilet wstępu 

(pełnopłatny) 

Pałac Mildenstein 6,00 5,00 1,00 

Ulga grupowa obowiązuje od 15 osób 

inne udogodnienia: 

 Bilet roczny do pałacu Mildenstein 12,00 € 

 Bilet rabatowy “Sieben auf einen Streich”  („7 za jednym razem”)*   

patrz strona 8 

 Leipzig Regio Card: wejście ulgowe 

 Dzień seniora w każdy piątek poza dniami wolnymi: wejście ulgowe (od 

65 roku życia, okres kwiecień - październik) 

Fasanenschlösschen 

Moritzburg 

(cena obejmuje 

zwiedzanie z 

przewodnikiem w j. 

niemieckim) 

maj-paź 

6,50 5,50 3,00 

Prosimy pamiętać: Pałacyk Bażanci w Moritzburgu można zwiedzać wyłącznie  

w ramach oprowadzania z przewodnikiem dostępnym o określonych godzinach  

(w j. niemieckim). Oprowadzanie w j. obcym i specjalne godziny dla grup możliwe 

po uzgodnieniu. 

Bilet łączony z zamkiem barokowym:  

11 €, ulgowy 9 €, dzieci i młodzież szkolna 4 €  

wystawa specjalna w zamku: 3 €, ulgowy 2 €, dzieci i młodzież szkolna 1 € 

Odwiedzający zamki Fasanenschlösschen lub Barockschloss otrzymują darmowe 

wejście na wystawę specjalną w Fasanenschlösschen (maj-paź.) 

 

Ulga grupowa obowiązuje od 10 osób (zaleca się uprzednie zgłoszenie)  

inne udogodnienia: 

 Drezdeńska Welcome Cards & Leipzig Regio Card: 10% rabatu 

 Kultur pass Elbe/ Łaba: 10% rabatu 

http://www.albrechtsburg-meissen.de/
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Zamek Wejście Wejście ulgowe i dla 

grup 

Wejście dla dzieci 6–

16 lat i w wieku 

szkolnym 

Zamek Moritzburg 

 
21.03. - 01.11.2020 

Wystawa barokowa i 

pokój piór 

 

16.11.19 - 01.03.20 

Wystawa zimowa 

  „Trzy orzeszki dla  

    Kopciuszka” 

 
 

 

8,00 6,50 1,00 

Bilet łączony z Fasanenschlösschen (maj-paź): 

11 €, ulgowy 9 €, dzieci i młodzież szkolna 4 € 

Wystawa specjalna w zamku: 3 €, ulgowy 2 €, dzieci i młodzież szkolna 1 € 

Odwiedzający zamki Fasanenschlösschen lub Barockschloss otrzymują 

darmowe wejście na wystawę specjalną w Fasanenschlösschen (maj-paź.) 
 

Taryfa grupowa od 15 osób 

Opłata za przewodnika (publiczny ew. grupowy od 15 os.): 2,00 € plus 

wejście, przewodnik audio (niem., ang., cz): 2,00 € + 10,00 € kaucja 

inne udogodnienia: 

 Drezdeńska Welcome Cards & Leipzig Regio Card: 10% rabatu 

 Kultur pass Elbe/ Łaba: 10% rabatu 

 

Prosimy pamiętać: Pałacyk Bażanci w Moritzburgu można zwiedzać wyłącznie  

w ramach oprowadzania z przewodnikiem dostępnym o określonych godzinach  

(w j. niemieckim). Oprowadzanie w j. obcym i specjalne godziny dla grup możliwe 

po uzgodnieniu. 

Zamek Nossen  

w połączeniu z Altzella 

4,00 3,00 1,00 

Stawka grupowa dotyczy 15 osób i więcej 

Bilet łączony z parkiem klasztornym Altzella: Ważny jeden dzień, 

11,00 € | obniżona stawka i stawka grupowa 9,00 € | zajęcia dla dzieci i szkół 

2,00 € 
 

Oprowadzenie: 

od 15 os.: niemiecki 2,50 € (plus wejście) | angielski 5,00 € (plus wejście) 

grupy dzieci: niemiecki 1,50 € (plus wejście) 

Opłata minimalna (niemiecki, z wyjątkiem grup dzieci) mniej niż 15 os.: 35,00 

€ 
 

inne udogodnienia: 

Bilet rabatowy “Sieben auf einen Streich”  („7 za jednym razem”)*   patrz 

strona 8 
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Zamek Wejście Wejście ulgowe i dla 

grup 

Wejście dla dzieci 6–

16 lat i w wieku 

szkolnym 

Zamek i park Pillnitz Dla zamku i parku Pillnitz obowiązują w związku z współpracą z Państwowe 

Zbiory Sztuki w Dreźnie (SKD) następujące warunki specjalne: 
 

Bilet dzienny muzeum i park (kw.-paź.):  

Wejście 8,00 € | Ulgowy 6,00 € | dzieci za darmo 

Taryfa grupowa 7,00 € ważna od 10 osób płacących 
 

Bilet na dzień park 

kw.-paź.: Park zamkowy i palmiarnia 

lis.- marz.: Wejście do palmiarni i kamelii, park zamkowy za darmo wejście 

3,00 € | ulgowy 2,50 € | dzieci za darmo 

Taryfa grupowa 2,50 € ważna od 10 osób płacących 
 

bilet łączony „Elbwasser und Gartenkunst“ („Wody Łaby i sztuka ogrodów” z 

przewozem Saksońską Białą Flotą):  

muzeum, park i przewóz parostatkiem: 27,50 € | bilet ulgowy 18,00 € 

inne udogodnienia: 

 Drezdeńska Welcome Cards: Dorośli płacą tylko obniżoną stawkę 

Zamek barokowy 

Rammenau 

5,00 4,00 1,00 

Taryfa grupowa od 15 osób 
 

inne udogodnienia: 

 karta roczna Pałac Barokowy Rammenau 10,00 € (nie obowiązuje podczas 

imprez) 

 Karta roczna do Zamku Barokowego dla miejscowych firm 20,00 € 

(obowiązuje dla maks. 6 osób na wejście; nie obowiązuje w przypadku 

wydarzeń) 

 Gästekarte Sächsische Schweiz (Bilet gości saks. Szwajcarii): każdy dorosły 

1,00 € rabatu 

Zamek Rochlitz 6,00 5,00 1,00 

Audio przewodnik 2,00 € 

Taryfa grupowa od 15 osób 

inne udogodnienia: 

 Bilet rabatowy “Sieben auf einen Streich” („7 za jednym razem”)*   patrz 

strona 8 

 Leipzig Card: wejście ulgowe 

 Dzień seniora w każdy piątek poza dniami wolnymi: wejście ulgowe (od 65 

roku życia, okres Kwiecień - październik) 
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Zamek Wejście Wejście ulgowe i 

dla grup 

Wejście dla dzieci 

6–16 lat 

i w wieku szkolnym 

Pałac Stolpen 7,00 5,50 1,00 

Ulga grupowa obowiązuje od 15 osób 

inne udogodnienia: 

 Bilet roczny do pałacu Stolpen 10,00 € 

 Gästekarte Sächsische Schweiz (Bilet gości saks. Szwajcarii): każdy dorosły 

1,00 € rabatu 

Zamek Weesenstein 7,50 6,00 1,00 

Przewodnik audio (o ile dostępny) 2,00 €  

grupowym od 15 osób 

opłata za przewodnika po wystawie stałej od 30,00 € (z doliczeniem wstępu)  

 

inne udogodnienia: 

 Bilet roczny („Jahreskarte”) zamku Weesenstein: 12,50 € (upoważnienie do 

wejścia do muzeum oraz zakupu biletów na wydarzenia i oprowadzenie po 

cenie. ulgowej) 

 Ulga łączona zamek Weesenstein i ogród barokowy Großsedlitz 

(podczas zwiedzania obydwu obiektów w tym samym dniu): ulga dla 2. 

Obiektów 

 bilet łączony Zamek Weesenstein i Zamek Děčín (CZ): w przypadku 

zwiedzania obu zamków ulgowy bilet wstępu do 2. obiektu  

 Drezdeńska Welcome Cards: 20% rabatu (pełnopłatni dorośli) 

 Kultur pass Elbe/ Łaba: ulga 

 Gästekarte Sächsische Schweiz (Bilet gości saks. Szwajcarii): każdy dorosły 

1,00 € rabatu 

 

* Bilet ulgowy “Sieben auf einen Streich”  („7 za jednym razem”): obowiązuje dla Altzella, Gnandstein, 

Kriebstein, Mildenstein, Nossen, Rochlitz i Colditz. Po przedłożeniu biletu pełnopłatnego z jednego z wyżej 

wymienionych obiektów oferowane jest wejście ulgowe do 2. obiektu. Kto w ramach „biletu odkrywcy” 

zwiedzi wszystkie 7 obiektów, otrzyma ostatniego dnia darmowe wejście. 

 

Informacje na temat dalszych zniżek i cen dostępne są pod adresem www.schloesserland-sachsen.de. 


