
Ceny vstupného 2020
Schlösserland Sachsen

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gemeinnützige GmbH
a spolupracující partneři

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

-  Stav: 25.03.2020 –
- 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.



2

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

4,00 3,00 1,00

Skupinová cena platí od 15 osob

Kombinovaná vstupenka se zámkem Nossen (platnost: 3 dny):
6,00€ | Snížené vstupné a skupinové ceny 5,00€

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 €

Pevnost Drážďany
(„Festung
Xperience”)

Všechny informace o novém multimediálním zážitku „Festung Xperience: oslavy.
Dramata. Katastrofy. “Na www.festung-xperience.de

Pro novou interaktivní výstavu „Festung Xperience“ platí následující ceny:
(včetně audioprůvodce v angličtině nebo němčině)

Vstup 10,00 €
Snížené, děti od 12 do 16 let a studenti *: 7,50 EUR
Děti 6-11 let *: 1,00 € (prosím, vezměte na vědomí naše doporučení týkající se
věku, viz níže)

*Věkové doporučení: od 12 let
Festung Xperience je formát téměř jedné hodiny s obsahem a emocionálními
nároky, proto doporučujeme navštívit děti od 12 let. Toto doporučení nelze
považovat za omezení. Rodiče si mohou vzít s sebou mladší děti. Výstava není
vhodná pro děti do 8 let.

Kombinovaná vstupenka s filmovou kopulí Zwinger Xperience "Svatba
století" (do 30. června 2020 na nádvoří Zwinger):
Vstupné 11,00 €, snížené 9,00 € (platnost: 3 dny)

Kombinovaná vstupenka s novou interaktivní výstavou v drážďanském
Zwingeru  „Zwinger Xperience“ (zahájení 2020): Vstupné 15 € | snížené vstupné
12 €. (platnost: 3 dny)



3

Lokalita Vstupné Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Parková
železnice
(Velká
zahrada)

Pro drážďanskou parkovou železnici platí tyto ceny (velký okruh):

Cena vstupenky 6,00 €
Snížené (děti od 2 let): 4,00 €
Rodinná vstupenka pro 1-2 dospělé + max. 4 děti: 12,00 EUR
Skupinová sazba (od 15 osob): 4,00 €
Skupinová sazba pro děti od 2 let (od 10 dětí / žáků): 2,00 €
Psi: 1,00 €
Dětský kočárek (pouze v nákladovém prostoru a pouze do 5 stanic): 1,00 €

Jiná zvýhodnění:
· Den seniorů každý čtvrtek v sezóně: snížená cena jízdenky (od 65 let)
· 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

Nové zkušenosti
Nabídka „Zwinger
Xperience“

od podzimu 2020

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 €

Kombinovaný lístek se zážitkem v drážďanské pevnosti „Pevnost Xperience:
Festivaly. Dramata. Katastrofy.": Vstup 15 € Snížená € 12 * (platí 3 dny)

* Vezměte prosím na vědomí naše věkové doporučení pro děti (od 12 let) v nabídce
„Fortress Xperience“: více informací na www.dresden-xperience.de
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Lokalita Vstupné Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Hrad Gnandstein 5,00 4,00 1,00

Skupinová cena platí od 15 osob
Jiná zvýhodnění:

· Leipzig Regio Card: snížené vstupné

Barokní
zahrada
Großsedlitz

5,00 4,00 1,00

Kombinovaná vstupenka s hradem Pillnitz a parkem (květen-říjen, platné 3
dny): 10 €, snížené 8 €
Skupinová sazba platí od 15 osob

Prohlídky s průvodcem: 2,50 EUR p.p. (Minimální poplatek pro méně než 15 osob:
35,00 EUR)

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: snížené vstupné
· Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
· Gästekarte Sächsische Schweiz: snížené vstupné
· Návštěvnická karta „Gästekarte Erzgebirge“: bezplatný audio průvodce (podle

dostupnosti)

Hrad Kriebstein 6,00 5,00 1,00

Kombinovaná jízdenka s Burg Mildenstein (duben-říjen, platné 3 dny):
10 €, snížené 8 €

Skupinová cena platí od 15 osob
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Lokalita Vstupné Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Albrechtsburg
Míšeň

8,00 (do července 2020)

10,00 (od srpna 2020) *

6,50 (do července 2020)

8,00 (od srpna 2020) *

1,00 (do července 2020)

2,00 (od srpna 2020) *

Do července: zvukový průvodce zahrnut v přijímacím řízení
è k dispozici v 7 jazycích: DE, EN, FR, CZ, PL, RU, IT

NOVINKA od srpna: HistoPad * zahrnuto v ceně
* HistoPad vás zavede na fascinující cestu zpět do doby středověku a do doby, kdy
byl zámek použit jako první evropský výrobce porcelánu. Díky nejmodernější
technologii rozšířené reality vás obklopí 360stupňová produkce nejdůležitějších
zámeckých místností v různých epochách: Procházka například Velkou síní a Velkou
soudní síní v roce 1493 a setkáním se Sidonií Sasko a Frederickem Wise. Nebo
objevte chemickou laboratoř v době výroby porcelánu v první volební místnosti a
podívejte se na bývalý lihovar Große Hofstube.
è k dispozici v 10 jazycích: DE, EN, FR, CZ, PL, RU, IT, ES, CN, JP

Příplatek za HistoPad pro držitele vstupenek zdarma: + 3,00 €; zdarma pro držitele
schloesserlandKARTE a průvodců, průvodců / řidičů autobusů s registrovanou
skupinou

Skupinová sazba platí od 15 osob.
Prohlídky paláce pro skupiny 10 a více osob: od 9,50 € (1 hodina), od 11,00 € (1,5
hodiny)

Kombinované vstupenky Albrechtsburg Meissen
s katedrálou: do července 2020: 11 €, snížené 8 € | od srpna: 13 €, sleva 9,50 EUR
s porcelánovou manufakturou: do července 20: 15 €, sleva 10 € | od srpna: 19 € /
13 €

Kombinovaná sleva Albrechtsburg s hradem Moritzburg:
Navštivte barokní výstavu (léto) nebo zimní výstavu „Tři lískové ořechy pro
Popelku“ na zámku Moritzburg za snížený vstupný poplatek (do 3 dnů po předložení
plně platícího vstupenky na Albrechtsburg; nezapomeňte prosím na otevírací dobu
obou hradů).

Jiná zvýhodnění:
· Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
· Dresden Welcome Cards: snížené vstupné
· Návštěvnická karta „Gästekarte Meißen“ 15% sleva na vstupné (z plného

vstupného)
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Lokalita Vstupné Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Hrad Mildenstein 6,00 5,00 1,00

Kombinovaná vstupenka s hradem Kriebstein (duben-říjen, platné 3 dny):
10 €, snížené 8 €
Skupinová cena platí od 15 osob

Jiná zvýhodnění:
· Leipzig Regio Card: snížené vstupné

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.

Kombinovaná vstupenka s hradem Moritzburg (platí 3 dny):
Vstupné 11 €, snížené 9 €, děti a školní kurzy 4 €

Speciální výstava na zámku „Šel jsem takto v lese“:
Vstupné 3 €, snížené 2 €, děti a školní kurzy 1 €

Skupinová cena platí od 10 osob (doporučujeme se předem ohlásit)
Jiná zvýhodnění:
· Dresden Welcome Cards, Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
· Návštěvníci Bažantího zámečku nebo barokního zámku mají volný vstup na

mimořádnou výstavu v Bažantím zámečku (květen-říjen)



7

Lokalita Vstupné Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

Zámek Moritzburg

  21.03. - 01.11.2020
Barokní výstava
včetně speciální
výstavy „Mythos
August“ a péřová
místnost
16.11.19 - 01.03.20
21.11.20 - 28.02.21
Zimní výstava
„Tři oříšky pro
Popelku“

8,00 6,50 1,00

Kombinovaná vstupenka s hradem Moritzburg (květen-říjen, platný 3 dny):
Vstupné 11 €, snížené 9 €, děti a školní kurzy 4 €

Kombinovaná sleva Schloss Moritzburg s Albrechtsburg Meissen:
Navštivte Albrechtsburg Meissen za sníženou vstupnou cenu
(do 3 dnů od předložení plně platícího vstupenky Schloss Moritzburg;
Vezměte prosím na vědomí otevírací dobu obou hradů).

Skupinová cena platí od 15 osob
Poplatek za průvodce (veřejné prohlídky resp. skupiny od 15 osob): 3,50 €
plus vstupné
Audioprůvodce (něm., angl., čeština): 2,00 € + 10,00 € kauce

Jiná zvýhodnění:
· Dresden Welcome Cards, Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
· Návštěvníci Bažantího zámečku nebo barokního zámku mají volný vstup na

mimořádnou výstavu v Bažantím zámečku (květen-říjen)

Zámek Nossen 4,00 3,00 1,00

Kombinovaná vstupenka s klášterním parkem Altzella (platný 3 dny):
Vstupné 6,00 EUR, snížené 5,00 EUR

Skupinová cena platí od 15 osob

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 €
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Lokalita Vstupné Snížené
vstupné
a skupinové vstupné

Vstupné pro děti
6-16 let a školní
třídy

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 do 16 let zdarma
Skupinová cena 7,00 € platí od 10 osob

Denní vstupenka do parku
Duben-říjen: Ceník celodenní vstupenky do zámeckého parku, palmy a kamélie viz
níže
Listop.-Březen: Zámecký park zdarma, cena denního lístku
a palmový dům a kamélie viz níže
Vstupné 3,00 € | Snížené 2,50 EUR Děti do 16 let zdarma
Skupinová sazba 2,50 € od 10 platících lidí

Kombinovaná vstupenka Museum & Park Pillnitz s barokní zahradou Großsedlitz
(Květen - říjen, platné 3 dny): 10 €, snížené 8 €

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: snížené vstupné

Barokní zámek
Rammenau

5,00 4,00 1,00

Skupinová cena platí od 15 osob

Jiná zvýhodnění:

· Roční karta Barokní zámek Rammenau: 10,00€ (neplatí pro události)
· Gästekarte Rammenau: snížené vstupné

Zámek Rochlitz 6,00 5,00 1,00

Audioprůvodce 2,00 €
Skupinová cena platí od 15 osob

Jiná zvýhodnění:
Leipzig Card: sníženou sazbou
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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 14,00 € (nevztahuje se na události)
· Gästekarte Sächsische Schweiz: snížené vstupné

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
· 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: snížené vstupné
· Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
· Gästekarte Sächsische Schweiz: snížené vstupné

    Více cen a slev naleznete na www.schloesserland-sachsen.de
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Ceny vstupného 2020
Spolupracující partneři společnosti Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH

Lokalita Vstupné Snížené
vstupné

Skupinová cena Skupinová
cena žáci

Zámek Augustusburg
Muzeum motorek

Zámecké muzeum

Vězení

Kombinovaná vstupenka
(vstupenka do zámku)

Mimořádná výstava

Vstupenka do zámku vč.
speciální výstavy

Prohlídka zámku

6,00

6,00

2,00

12,00

8,00

18,00

4,00

5,00

5,00

1,50

10,00

6,00

14,00

3,00

5,00

5,00

1,50

10,00

6,00

14,00

3,00

2,00

2,00

4,00

Královské lázně Bad Elster zdarma

Park knížete Pücklera v Bad
Muskau 1,2

Stálá výstava Pückler

Zámecká věž/ mimořádné výstavy

Kombinace výstava se zámeckou
věží/ mimořádnou výstavou

Zámecké zahradnictví

8,00

4,00

10,00

3,00

4,00

2,00

5,00

skvělé vedení 11,00
malé vedení 6,00
(od 15 os.)

2,50

7,00

Zámek Colditz
(vč. prohlídky)

9,00 7,50 7,50 5,50

Barokní zámek Delitzsch 5,00 2,50 4,50 (od 10 os.)

Rezidenční zámek Drážďany
(bez Historické Zelené klenby)

12,00 9,00 11,00 (od 10 os.)

1 Park je přístupný zdarma, prohlídky s průvodcem za poplatek (na požádání)
2 Duben-říjen, denně 10-18 hod, listopad-březen zavřeno resp. omezený vstup
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Lokalita Vstupné Snížené
vstupné

Skupinové vstupné Skupinov
é vstupné
žáci

Drážďanský Zwinger (vstupenka
do Zwingeru)

14,00 10,50

Zámek Freudenstein 10,00 5,00 8,00 (od 10 os.) 4,00 (od 10
os.)

Zámek Frohburg

Prohlídka zámku

Mimořádná výstava

3,00

2,00

2,50

1,00

1,00 (ab 10 P.)

1,00 (ab 10 P.)

2,00 –
40,00

(v závislosti
na nabídce)

Zámek Glauchau

Prohlídka zámku

Kaple St. Marien

Podzemní chodby (duben-říjen)

Remise

5,00

1,00

1,50

1,50

3,50

6,50

1,00

1,00

3,50 (od 15 os.)

Richard Wagner Museum /
Lovecký zámeček Graupa

7,00 4,00 5,00 (od 10 os.) +
Orientační poplatek
za skupinu: 30,00

Zámek Hartenfels

Jednotlivá výstava

Kombinovaná vstupenka (všechny
výstavy)

5,00

8,00

4,00

5,00

4,50 (ab 10 P.)
vedení příplatek 3,00

Vodní zámek Klaffenbach 5,00 3,00 4,00 (od 9 os.)
Veřejná prohlídka s
průvodcem 5,00

Muzeum Zámek Klippenstein 4,00 2,00



12

Lokalita Vstupné Snížené
vstupné

Skupinové vstupné Skupinov
é vstupné
žáci

Festung Königstein

Léto
Zima

12,00
10,00

9,00
7,00

10,00
9,00

Krušnohorské muzeum Zámek
Lauenstein

4,00 3,00 3,00 (od 10 os.)

Zámek a park Lichtenwalde

Pokladnice + dočasné výstavy

Vstup do parku

Komb. Vstupenka

Prohlídky zámek + 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

Zámek Mylau 5,00

Zámek Proschwitz 10,00 € nebo
17,50 € se 2
lahvinkami
vína

9,00 € nebo
15,75 € se 2
lahvinkami
vína

Zámek Rochsburg 4,00 3,00 4,50 (od 10 os.)

Hrad Scharfenstein

Hradní muzeum s mimořádnou
výstavou

8,00 6,00 6,00 3,00

Hrad Schönfels 3,00 1,00

Zámek Voigtsberg 6,00 3,00 3,00
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Lokalita Vstupné Snížené
vstupné

Skupinové vstupné Skupinov
é vstupné
žáci

Zámek Wackerbarth různé
prohlídky (vč. občerstvení) od 12,00 od 6,00

Zámek Wildeck 5,00 3,00 4,50 (od 10 os.)

Zámek Wildenfels 3,00 2,00 2,00
(od 10 os.)

Průvodce nebo
používání
elektronického
průvodce plus 2,00
eura

Zámek Wolkenburg 4,00 2,00 3,50 za os.
(od 15 os.)

Ohlášené
skupinové
prohlídky:

20 € během/ 30 €
mimo otev. dobu

Barokní zahrada Zabeltitz zdarma

Další slevy a ceny najdete na adrese www.schloesserland-sachsen.de.

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.


