DOJAZD
A 4: zjazd Siebenlehn i dalej droga˛ B 101 lub zjazd Wilsdruff
A13: zjazd Radeburg / A 14: zjazd Nossen-Ost
Wygodnie i pre˛dko za Drezna do Miśni:
· pocia˛ g pośpieszny (S1) co pół godziny do dworca Mśnia-Altstadt (starówka)
· samochodem z Drezna przez droge˛ 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)

Polski

Wykonanie graficzne: P.ink Anja Wilcke Fotografie: Jörg Schöner / Sylvio Dittrich / Frank Höhler 12/2014

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 zamknie˛te / 1. stycznia od 11. do 16
Zapraszamy Państwa równieź do naszej kawiarni i shopu muzealnego

Zamek Albrechtsburg

w

WYZNACZA TRENDY
OD 1471
Poznaj najstarszy zamek
w Niemczech

PARKINGI
Poniżej góry zamkowej oraz parking wielopoziomowy przy windzie na ul. Meisastrasse,
nad Łaba˛ na ul. Leipziger Strasse z bezpośrednim dojściem schodami na zamek.

ZWIEDZANIE MIASTA AUTOBUSEM
Od kwietnia do października co trzydzieści minut mie˛dzy Manufaktura˛ Porcelany, starym miastem i
góra˛ zamkowa˛

A13

A 14

A4

Albrechtsburg Meissen

WSTĘP
wste˛p
bilet ulgowy
2 dorosłych i maks. 4 dzieci
1 dorosły i maks. 2 dzieci
wste˛p dla grup (od 15 osób) | wste˛p dla grup szkolnych (od 10 osób)
Oprowadzanie 1 godz./1,5 godz. plus bilety wste˛pu
Audioguidy (PL, DE, EN, CZ, FR, IT, RUF oraz dla dzieci)

8,00 €
4,00 €
18,00 €
10,00 €
6,50 € | 3,00 €
3,00 € | 4,50 €
w cenie

Posiadacze Dresden-Card otrzymuja˛ 10 % zniżki.
Podczas imprez i oprowadzań specjalnych obowia˛ zuja˛ wyja˛ tkowe opłaty. Podczas imprez eksternych
moga˛ powstać dodatkowe koszty przy przedsprzedaży.

DziękujęmyPaństwa opinia jest nam ważna.

Prosimy o Państwa ocenę online
www.albrechtsburg-meissen.de

bez barier

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
Albrechtsburg.Meissen
user/schloesserland
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Serdecznie witamy na zamku

Albrechtsburg
w Miśni!

W

ysoko nad Łabą majestatycznie wznosi się Zamek Albrechtsburg w Miśni,
najstarszy zamek w Niemczech. Jego mury
świadczą o władzy oraz dziedzictwie kultury byłych władcy tego kraju, margrabiów
miśnieńskich.

Zamek Albrechtsburg w Miśni

Pod koniec XV wieku powstał pod kierownictwem Arnolda von Westfalen reprezentatywny zamek – mistrzowska budowla –
TRENDSETTER – nadająca nowe impulsy.
Jego architektoniczne rozwiązania i pomysłowość dekoracyjna zachwycają jeszcze dzisiaj.
Podziwiajcie Państwo wraz z gośćmi z innych
krajów tą wysoko nad miastem wznoszącą się
architektoniczną piękność z jej niezwykłymi gotyckimi oknami, głęboko wyciętymi
sklepieniami kryształowymi i subtelną zewnętrzną klatką schodową.

´
PORCELANOWY SWIAT
WRAZEN´ HAUS MEISSEN®
MEISSEN® - rozkosz dla oka
Warsztat pokazowy & muzeum

Izdebka Wieży Kaplicznej

Od początku XVIII wieku zamek
Albrechtsberg kreował modę daleko poza granicami Saksonii: na
rozkaz Augusta Mocnego założono tutaj w 1710 roku pierwszą
Manufakutrę Porcelany. Ponad
150 lat powstawały w zamku
prawdziwe arcydzieła sztuki. W
ten sposób „białe złoto” triumfowało w całej Europie i na całym
świecie.
Do dzisiaj pozostał zamek Albrechtsburg Trendsetterem: jako
muzeum z nowoczesną ekspozycją. 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 opowiadają historię Zamku Albrechtsburg w Miśni jako Trendsetter od
1471 roku.

Böttger pokazuje˛ Augustowi Mocnemu arkana,
malowidło źcienne Paula Kießlinga w Zamku Albrechtsburg

MEISSEN® - zakupy
MEISSEN® butik &
MEISSEN® outlet

MEISSEN® dla smakoszów
kawiarnia 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, be˛da˛ce wyrazem zamiłowania, wyja˛tkowości
i nieprzemijalności. W Porcelanowym Świecie Wrażeń
HAUS MEISSEN®, bezpośrednio przy Manufakturze,
można podziwiać słynne na całym świecie porcelanowe
wyroby. W warsztatach pokazowych Manufaktury moga˛ sie˛
Państwo przekonać, z jaka˛ dokładnościa˛ i mistrzostwem
powstaje słynna na całym świecie porcelana miśnieńska
Meissener Porzellan®. Museum of MEISSEN® Art uprowadzi 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. zamknie˛ty

WIE˛CEJ INFORMACJI
www.meissen.com

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

