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: 25.09.2020 –
- 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

1

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

4,00

3,00

1,00

Bilet łączony z zamkiem Nossen (ważny przez 3 dni):
Ważny jeden dzień, 6,00 € | obniżona stawka i stawka
grupowa 5,00 € | zajęcia dla dzieci i szkół 2,00 €
Stawka grupowa dotyczy 15 osób i więcej
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 €
Twierdza Drezno
(„Festung Xperience”)

Wszystkie informacje o nowym doświadczeniu multimedialnym „Festung
Xperience: Święta. Dramaty. Katastrofy.”: na stronie www.festung-xperience.de
Opłaty za wejście do „Festung Xperience”:
Wstęp 10,00 €
Zniżki, dzieci w wieku 12-16 lat i studenci: 7,50 €
Dzieci w wieku 6-11 lat: 1,00 €
Bilet połączony z kopułą filmową Zwinger Xperience „Wesele wieku”(do 30
czerwca 2020 r. na dziedzińcu Zwinger):
Wstęp 11,00 €, ulgowy 9,00 € (ważność: 3 dni)
Połączony bilet z nowym doświadczeniem w Dresden Zwinger:„Zwinger
Xperience” (od wiosny 2021 r.): Wstęp 15 € | Erm. 12 € (ważne przez 3 dni)
Wszystkie informacje na stronie www.dresden-xperience.de
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Zamek

Wejście

Kolej parkowa
(duży ogród)

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

Wejście ulgowe i
dla grup

Wejście dla dzieci
6–16 lat i w wieku
szkolnym

Cena biletu 6,00 €
Zniżka (dzieci od 2 lat): 4,00 €
Bilet rodzinny dla 1-2 osób dorosłych + max. 4 dzieci: 12,00 €
Stawka grupowa (od 15 osób): 4,00 €
Stawka grupowa dla dzieci od 2 lat (od 10 dzieci / uczniów): 2,00 €
Psy: 1,00 €
Wózek dziecięcy (tylko w przedziale ładunkowym i maksymalnie 5 stacji): 1,00 €
inne udogodnienia:
• Dzień seniora w czwartek w sezonie: przejazd ulgowy (od 65 lat)
• 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:
Nowe doświadczenie
Oferta „Zwinger
Xperience”
od wiosny 2021r

Otwarcie nowego multimedialnego szlaku przygód „Zwinger Xperience”
zaplanowane jest wiosnę 2021 roku. 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.”:
bilet wstępu 15 € | ulg. 12 €* (Ważny przez 3 dni)
Więcej informacji na www.dresden-xperience.de
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Zamek

Wejście

Wejście ulgowe i dla grup

Pałac Gnandstein

5,00

4,00

Wejście dla dzieci
6–16 lat i w wieku
szkolnym
1,00

Taryfa grupowa od 15 osób
inne udogodnienia:
• Leipzig Regio Card: wejście ulgowe
Ogród barokowy
Großsedlitz

5,00

4,00

1,00

Bilet łączony z zamkiem i parkiem Pillnitz (od maja do października, ważny
przez 3 dni): 10 €, obniżona 8 €
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 €
•

Pałac Kriebstein

•

Rabat łączony ogród barokowy Großsedlitz i zamek Weesenstein
(podczas zwiedzania obydwu budynków w ciągu 3 dni): ulgowe wejście
do 2. obiektów
Drezdeńska Welcome Cards: zniżka wstępu

•

Kultur pass Elbe/ Łaba: zniżka wstępu

•

Gästekarte Sächsische Schweiz: zniżka wstępu

•

Gästekarte Erzgebirge: bezpłatny audioprzewodnik (w zależności od
dostępności)

6,00

5,00

1,00

Bilet łączony z Burg Mildenstein (kwiecień-październik, ważny przez 3 dni):
10 €, ulgowy 8 €
Taryfa grupowa od 15 osób
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Wejście dla dzieci
6–16 lat i w wieku
szkolnym

Zamek

Wejście

Wejście ulgowe i dla grup

Albrechtsburg Miśnia

8,00 (do lipca 2020 r.)

6,50 (do lipca 2020 r.)

10,00 (od sierpnia
2020 r.) *

8,00 (od sierpnia 2020 r.) * 3,00 (od sierpnia
2020 r.) *

1,00 (do lipca 2020 r.)

NOWOŚĆ od sierpnia: wstęp HistoPad*
* HistoPad zabierze Cię w fascynującą podróż w czasie do średniowiecza i
czasów, kiedy zamek był wykorzystywany jako pierwszy europejski
producent porcelany. Dzięki najnowocześniejszej technologii rzeczywistości
rozszerzonej będziesz otoczony 360-stopniowymi produkcjami
najważniejszych pomieszczeń zamkowych w różnych epokach: na przykład
przejdź przez Wielką Salę i Wielką Salę Sądową w 1493 r. I spotkaj się z
Sidonią Saksonii i Fryderykiem Mądrym. Lub odkryj laboratorium chemiczne
w czasie produkcji porcelany w pierwszym pokoju wyborczym i spójrz na
dawną gorzelnię z Große Hofstube.
➔ dostępny w 10 językach: DE, EN, FR, CZ, PL, RU, IT, ES, CN, JP
Dopłata HistoPad dla posiadaczy bezpłatnych biletów: + 3,00 €; bezpłatnie
dla przewodników / kierowców autobusów z zarejestrowaną grupą
Stawka grupowa obowiązuje od 15 osób.
Wycieczki po pałacu dla grup liczących 10 lub więcej osób: od 9,50 € (1
godzina), od 11,00 € (1,5 godziny)
Bilety łączone Albrechtsburg Meissen
z katedrą: do lipca 2020 r .: 11 €, obniżona 8 € | od sierpnia: 13 €, zniżka
9,50 €
z manufakturą porcelany: do 20 lipca: 15 €, zniżka 10 € | od sierpnia: 19 € /
13 €
Połączona zniżka Albrechtsburg z zamkiem Moritzburg:
Odwiedź Pałac Moritzburg po obniżonej cenie (w ciągu 3 dni od
przedstawienia pełnego biletu w Albrechtsburg; pamiętaj o godzinach
otwarcia obu zamków).
inne udogodnienia:
• Kultur pass Elbe/ Łaba: ulga
•
•

Drezdeńska Welcome Cards: ulga
karta dla turystów odwiedzających Miśnię 15% rabatu na bilet wstępu
(pełnopłatny)
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Zamek

Wejście

Wejście ulgowe i dla grup Wejście dla dzieci 6–16
lat i w wieku szkolnym

Pałac Mildenstein

6,00

5,00

1,00

Bilet łączony z Zamkiem Kriebstein (kwiecień-październik, 3 dni):
10 €, ulgowy 8 €
Ulga grupowa obowiązuje od 15 osób
inne udogodnienia:
• Leipzig Regio Card: wejście ulgowe
Fasanenschlösschen
Moritzburg /
Pałacyk
Bażanciarnia w
Moritzburgu
(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 „Ich ging im Wald so vor mich hin“:
3 €, ulgowy 2 €, dzieci i młodzież szkolna 1 €
Ulga grupowa obowiązuje od 10 osób (zaleca się uprzednie zgłoszenie)
inne udogodnienia:
• Kultur pass Elbe/ Łaba: wejście ulgowe
• Odwiedzający zamki Fasanenschlösschen lub Barockschloss otrzymują
darmowe wejście na wystawę specjalną w Fasanenschlösschen (maj-paź.)
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Zamek

Wejście

Wejście ulgowe i dla
grup

Wejście dla dzieci 6–
16 lat i w wieku
szkolnym

Zamek Moritzburg

8,00

6,50

1,00

21.03. - 01.11.2020
Wystawa barokowa
i pokój z piórami
w tym wystawa
specjalna „Mythos
August”

Bilet łączony z Fasanenschlösschen Moritzburg* (maj-październik, ważny
przez 3 dni):
11 €, ulgowy 9 €, dzieci i młodzież szkolna 4 €

Zimowy:
21.11.20 – luty 2021
Wystawa barokowa
(pokój z piór zamknięte)

Połączony rabat Schloss Moritzburg z Albrechtsburg Meissen:
Odwiedź Albrechtsburg Meissen po obniżonej cenie wstępu
(w ciągu 3 dni od okazania pełnego biletu Schloss Moritzburg;
zwróć uwagę na godziny otwarcia obu zamków).
Taryfa grupowa od 15 osób
Opłata za przewodnika (publiczny ew. grupowy od 15 os.): 3,50 € plus
wejście, przewodnik audio (niem., ang., cz): 2,00 € + 10,00 € kaucja
inne udogodnienia:
• Drezdeńska Welcome Card, Kultur pass Elbe/ Łaba: zniżka wstępu
• Odwiedzający barokowy pałac lub zamek bażanta otrzymują bezpłatny
wstęp na specjalną wystawę w zamku bażantów (maj-październik)
*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.
Please note: The winter exhibition "Three Wishes for Cinderella" will be
paused in winter 2020/2021 due to the Sars COV2-Virus. The exhibition is
expected to open again in November 2021.

Zamek Nossen

4,00

3,00

1,00

Bilet łączony z parkiem klasztornym Altzella (Kwiecień-październik, 3
dni): Wstęp 6,00 €, obniżona 5,00 €
Stawka grupowa dotyczy 15 osób i więcej

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
€
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Wejście ulgowe i dla
grup

Wejście dla dzieci 6–
16 lat i w wieku
szkolnym

Zamek

Wejście

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 do 16 lat bezpłatnie
Taryfa grupowa 7,00 € ważna od 10 osób płacących
Bilet łączony Muzeum i Park Pillnitz z barokowym ogrodem Großsedlitz
(Maj-październik, ważny przez 3 dni): 10 €, obniżone 8 €
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 €
Bilet na dzień parkowania
Kwiecień-październik: ceny biletu dziennego na park zamkowy, palmiarnię i
kamelię patrz poniżej
Listopad-marzec: Castle Park za darmo, dzienne ceny biletów na palmiarnię i
kamelię patrz poniżej
Wstęp 3,00 € | Obniżka 2,50 € Dzieci do 16 lat bezpłatnie
Stawka grupowa 2,50 € od 10 płacących osób
inne udogodnienia:
• Drezdeńska Welcome Cards: zniżka wstępu

Zamek barokowy
Rammenau

5,00

4,00

1,00

Taryfa grupowa od 15 osób
inne udogodnienia:
• Bilet roczny Schloss & Park Rammenau 10,00 € (nie dotyczy imprez)
• Karta gościa Rammenau: zniżka wstęp

Zamek Rochlitz

6,00

5,00

1,00

Audio przewodnik 2,00 €
Taryfa grupowa od 15 osób
inne udogodnienia:
•

Leipzig Card: wejście ulgowe
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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 Burg Stolpen 14,00 € (nie ważne na imprezy)
• Karta gościa Sächs. Szwajcaria: ulgowy wstęp

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 ciągu 3 dni): ulga dla 2.
Obiektów
Drezdeńska Welcome Cards: ulga
Kultur pass Elbe/ Łaba: ulga
Gästekarte Sächsische Schweiz (Bilet gości saks. Szwajcarii): ulga

Informacje na temat dalszych zniżek i cen dostępne są pod adresem www.schloesserland-sachsen.de.
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Ceny wstępu 2020

Partner kooperacyjny Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH
Wejście

Wejście
ulgowe

Ulga grupowa

Ulga grupowa
dla uczniów

Muzeum motorów

6,00

5,00

5,00

2,00

Muzeum zamkowe

6,00

5,00

5,00

2,00

Lochy

2,00

1,50

1,50

Bilet łączony (bilet na zamek)

12,00

10,00

10,00

Sonderausstellung

8,00

6,00

6,00

Bilet na zamek oraz na wystawę
specjalną

18,00

14,00

14,00

4,00

3,00

3,00

Zamek

Zamek Augustusburg

4,00

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
Park królewski Bad Elster

Wstęp
wolny

Park księcia Pücklera w Mużakowie 1,2
Wystawa stała Pücklera

8,00

4,00

Wielkie przewodnik
11,00 (od 15 osób)
Małe przewodnik
6,00 (od 15 osób)

Wieża zamkowa/ wystawy specjalne

4,00

2,00

2,50

Połączenie wystawy z wieżą zamkową /
wystawą specjalną

10,00

5,00

7,00

Ogród zamkowy

3,00

Zamek Colditz

9,00

7,50

7,50

Zamek barokowy Delitzsch

5,00

2,50

4,50 (od 10 osób)

Rezydencja Drezno (z wyjątkiem
historycznego Zielonego Sklepienia)

12,00

9,00

11,00 (od 10 osób)

5,50

(w tym oprowadzenie)

1

Wstęp do parku bezpłatny, oprowadzanie po parku płatne (na zapytanie)

2

Kwiecień-październik, dziennie 10–18:00, w okresie listopad-marzec zamknięte ew. ograniczone godziny otwarcia
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Zamek

Wejście

Wejście
ulgowe

Dresdner Zwinger (bilet do Zwingera
Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie)

14,00

10,50

Zamek Freudenstein

10,00

zamknięty poradnictwo

Ulga grupowa

Ulga grupowa
dla uczniów

5,00

8,00 (ab 10 P.)

4,00 (ab10 P.)

3,00

2,50

1,00 (ab 10 P.)

2,00 – 40,00

wystawy specjalne

2,00

1,00

1,00 (ab 10 P.)

Zamek Glauchau

5,00

3,50

Zamek Frohburg

Oprowadzanie po zamku

6,50

3,50 (ab 15 P.)

Kaplica St. Marien

1,00

Wejście pod ziemię (kwiecień –
październik)

1,50

1,00

Remiza

1,50

1,00

Richard Wagner Muzeum / Zamek
myśliwskim Graupa

7,00

4,00

5,00 (od 10 P.)
Dzieci do 18
+ Opłata za zarządzanie lat za darmo
za grupę: 30,00

Zamek Hartenfels
Jedna wystawa
Bilet łączony (wszystkie wystawy)

5,00
8,00

4,00
5,00

4,50 (od 10 P.)
+ Opłata za
zarządzanie 3,00

Pałac wodny Klaffenbach

5,00

3,00

4,00 (od 9 os.)

Zamek Klippenstein (Muzeum)

4,00

2,00

Twierdza Königstein
Lato
Zima

12,00
10,00

9,00
7,00

10,00
9,00

4,00

3,00

3,00 (od 10 P.)

Zamek Lauenstein
(Muzeum Osterzgebirge)
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Zamek

Wejście

Wejście
ulgowe

Ulga grupowa

Ulga grupowa
dla uczniów

Zamek i park Lichtenwalde
Muzeum Skarbiec + wystawa spec.
Wejście do parku
Bilet łączony
Zwiedzanie z przewodnikiem zamek +
park

8,00
2,50
10,00
4,00

6,00
2,00
7,00
3,00

6,00
2,00
7,00
3,00

2,00
1,00

Zamek Mylau

5,00

Zamek Proschwitz

10,00 €
lub
17,50 €
z2
winami

9,00 €
lub
15,75 €
z2
winami

Zamek Rochsburg

4,00

3,00

4,50 (od 10 P.)

Zamek Scharfenstein
Muzeum zamkowe z wystawą specjalną

8,00

6,00

6,00

Zamek Schönfels

3,00

1,00

Zamek Voigtsberg

6,00

3,00

Zamek Wackerbarth
różne oprowadzania (wraz z degustacją)

od 12,00 od 6,00

Zamek Wildeck

5,00

3,00

4,50 (od 10 os.)

Zamek Wildenfels

3,00

2,00

2,00 (od 10 os.)
Oprowadzanie lub
korzystanie z audio
przewodnika + 2,00 €

Zamek Wolkenburg

4,00

2,00

3,50 za os. (od 15 os.)

3,00

3,00

Zgłoszone
oprowadzanie grup:
20 € w / 30 € poza
godz. otwarcia
Ogród barokowy Zabeltitz

Wejście do parku za darmo, oprowadzanie po zamku płatne (na
pytanie)

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