
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten 
Sachsen gemeinnützige GmbH
Albrechtsburg Meissen 
Domplatz 1 | 01662 Meißen

Telefon +49 (0) 35 21 47 07-0 
Telefax +49 (0) 35 21 47 07-11 

albrechtsburg@schloesserland-sachsen.de 
www.albrechtsburg-meissen.de

GODZINY OTWARCIA
Od marca do października dziennie od 10.00 do 18.00 

Od listopada do lutego dziennie od 10.00 do 17.00

24./25. grudnia zamknięte / 1. stycznia od 11. do 16

Zapraszamy Państwa równieź do naszej kawiarni i shopu muzealnego

DOJAZD 
A 4: zjazd Siebenlehn i dalej drogą B 101 lub zjazd Wilsdruff

A13: zjazd Radeburg / A 14: zjazd Nossen-Ost

Wygodnie i prędko za Drezna do Miśni:
·  pociąg pośpieszny (S1) co pół godziny do dworca Mśnia-Altstadt (starówka)

·  samochodem z Drezna przez drogę B 6 do Miśni

lub skorzystajcie Państwo z oferty Saksońskich Parowców :
·  w sezonie głównym  statek odpływa z przystani Drezna Terrassenufer 09.45 (rejs nr. 21/1) 

   oraz o 16.30 (rejs 22/2) dziennie (poza poniedziałkiem)

PARKINGI 
Poniżej góry zamkowej oraz parking wielopoziomowy przy windzie na ul. Meisastrasse,

nad Łabą na ul. Leipziger Strasse z bezpośrednim dojściem schodami na zamek.

ZWIEDZANIE  MIASTA AUTOBUSEM 
Od kwietnia do października co trzydzieści minut między Manufakturą Porcelany, starym miastem i 

górą zamkową

Państwa opinia jest nam ważna.
Prosimy o Państwa ocenę online
www.albrechtsburg-meissen.de

A 14

A 4

A13

W
yk

on
an

ie
 g

ra
fic

zn
e:

 P
.in

k 
An

ja
 W

ilc
ke

   
Fo

to
gr

afi
e:

 J
ör

g 
Sc

hö
ne

r /
 S

ylv
io

 D
itt

ric
h 

/ F
ra

nk
 H

öh
le

r  
 1

2/
20

14

film Albrechtsburg

bez barier 

Albrechtsburg.Meissen

user/schloesserland

WSTĘP
wstęp 8,00 €  
bilet ulgowy  4,00 €  
2 dorosłych i maks. 4 dzieci  18,00 €  
1 dorosły i maks. 2 dzieci  10,00 €  
wstęp dla grup (od 15 osób) | wstęp dla grup szkolnych (od 10 osób) 6,50 € | 3,00 € 
Oprowadzanie 1 godz./1,5 godz. plus bilety wstępu 3,00 € | 4,50 €  
Audioguidy (PL, DE, EN, CZ, FR, IT, RUF oraz dla dzieci)  w cenie 

Posiadacze Dresden-Card otrzymują 10 % zniżki. 

Podczas imprez i oprowadzań specjalnych obowiązują wyjątkowe opłaty. Podczas imprez eksternych 
mogą powstać dodatkowe koszty przy przedsprzedaży.

Albrechtsburg Meissen

WYZNACZA TRENDY
OD 1471
Poznaj najstarszy zamek  
w Niemczech

Po
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Dzięku-
jęmy

Zamek albrechtsburg w mi śn i



Wysoko nad Łabą majestatycznie wzno-
si się Zamek Albrechtsburg w Miśni, 

najstarszy zamek w Niemczech. Jego mury 
świadczą o władzy oraz dziedzictwie kul-
tury byłych władcy tego kraju, margrabiów 
miśnieńskich.

Pod koniec XV wieku powstał pod kie-
rownictwem Arnolda von Westfalen repre-
zentatywny zamek – mistrzowska budowla –
TRENDSETTER – nadająca nowe impulsy. 
Jego architektoniczne rozwiązania i pomysło-
wość dekoracyjna zachwycają jeszcze dzisiaj. 
Podziwiajcie Państwo wraz z gośćmi z innych 
krajów tą wysoko nad miastem wznoszącą się 
architektoniczną piękność z jej niezwykły-
mi gotyckimi oknami, głęboko wyciętymi 
sklepieniami kryształowymi i subtelną ze-
wnętrzną klatką schodową. 

Od początku XVIII wieku zamek 
Albrechtsberg kreował modę da-
leko poza granicami Saksonii: na 
rozkaz Augusta Mocnego założo-
no tutaj w 1710 roku pierwszą 
Manufakutrę Porcelany. Ponad 
150 lat powstawały w zamku 
prawdziwe arcydzieła sztuki. W 
ten sposób „białe złoto”  triumfo-
wało w całej Europie i na całym 
świecie. 
Do dzisiaj pozostał zamek Alb-
rechtsburg Trendsetterem: jako 
muzeum z nowoczesną ekspozyc-
ją. Udajcie się Państwo z nami w 

tą ciekawą podróż w odkrywaniu 
zamku.
Historyczne eksponaty oraz 
wirtualna inscenizacja prezentują 
„kolebkę Saksonii” jako miejsce 
wyznaczające nowe kryteria – 
Trendsetter!
Sama wystawa stawia wysokie 
wymagania: interaktywne stacje 
medialne, wspaniała architektura 
oraz fascynujące obiekty opowi-
adają historię Zamku Albrechts-
burg w Miśni jako Trendsetter od 
1471 roku.Zamek Albrechtsburg w Miśni

Izdebka Wieży Kaplicznej

Böttger pokazuję Augustowi Mocnemu arkana,

malowidło źcienne Paula Kießlinga w Zamku Albrechtsburg

       Serdecznie witamy na zamku

Albrechtsburg                  w Miśni!

 

 

PORCELANOWY SWIAT WRAZEN HAUS MEISSEN®PORCELANOWY SWIAT WRAZEN HAUS MEISSEN´PORCELANOWY SWIAT WRAZEN HAUS MEISSEN´

Ekskluzywny rzut oka za kulisy 
300-letniej, pełnej sukcesów historii

Już od ponad 300 lat Manufaktura MEISSEN  produkuje 
w Miśni, niedaleko Drezna, ekskluzywne wyroby z 
porcelany, będące wyrazem zamiłowania, wyjątkowości 
i nieprzemijalności. W Porcelanowym Świecie Wrażeń 
HAUS MEISSEN®, bezpośrednio przy Manufakturze, 
można podziwiać słynne na całym świecie porcelanowe 
wyroby. W warsztatach pokazowych Manufaktury mogą się 
Państwo przekonać, z jaką dokładnością i  mistrzostwem 
powstaje słynna na całym świecie  porcelana miśnieńska 
Meissener Porzellan®. Museum of MEISSEN® Art uprowa-
dzi Państwa w podróż w czasie – 300 lat historii porcelany. 

GODZINY OTWARCIA HAUS MEISSEN®

otwarty przez cały rok (od pon. do niedz.)
w godz. 9 – 18 (1.5. - 31.10.)
w godz. 9 – 17 (1.11. - 30.4.)
w godz. 10 – 16 (31.12. - 1.1.)
w dniach: 24., 25. i 26.12. zamknięty

WIĘCEJ INFORMACJI
www.meissen.com 

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH
Museum of MEISSEN® Art
Talstrasse 9 · 01662 Meißen · Germany
museum@meissen.com · www.meissen.com

MEISSEN® - rozkosz dla oka
Warsztat pokazowy & muzeum

MEISSEN® dla smakoszów
kawiarnia MEISSEN®

MEISSEN® - zakupy
MEISSEN® butik & 
MEISSEN® outlet


