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Dobrodružné prohlídky sklepení, sebevědomá Popelka a nej
větší sbírka loveckých trofejí v Evropě – to vše a ještě mnoho
dalšího můžete objevit na zámku Moritzburg. V roce 1723
začala velká přestavba renesančního zámku na barokní lovecký
zámek a letohrádek. Kurﬁřt August Silný tu chtěl pořádat
okázalé slavnosti a výstřední hony. Jeho snem bylo postavit zde
»Dianin Chrám«, obklopený výběhy s exotickými zvířaty – lvy,
gepardy a bizony. K tomu samozřejmě patřily opulentní hosti
ny a inscenované radovánky. Projektem byl pověřen architekt
Matthäus Daniel Pöppelmann. Na úpravě vybavení interiéru
sedmi sálů a více než dvou set komnat se podíleli ti nejlepší
řemeslníci a umělci ze Saska. Dnes mohou návštěvníci obdivo
vat přibližně 25 komnat a sálů. Celý komplex je uměleckým
dílem velkolepé architektonické čistoty a krajinné harmonie.
Dnes je Moritzburg známým místem, kde se sjíždějí milovníci
saského baroka a míšeňského porcelánu.
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Na cestách se SchlösserlandKARTE
1 vstupenka – 1 dobyté království

Volný vstup na trvalé výstavy a speciální výstavy
Informace a objednávky:
www.schloesserland-sachsen.de
www.schloesse

rland-sachsen.d

e

Tři oříšky
pro Popelku
Zimní výstava ke kultovnímu filmu
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Sdílejte své zážitky.

www.schloss-moritzburg.de l /Schloss.Moritzburg
/schloesserlandsachsen l /Schloesserland
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH
Schloss Moritzburg l 01468 Moritzburg l Telefon: +49 (0)3 52 07 87 3 - 18
Otevírací doba: konec března až začátek list. denně 10:00–18:00 hod. l
Poslední vstup hodinu před uzavřením

Tip
Před návštěvou se prosím
vždy informujte na našich
webových stránkách
o aktuální otevírací době.
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Zámek Albrechtsburg Míšeň se vypíná nad malebným údolím
Labe jako král a převyšují ho pouze charakteristické špičky věží
míšeňského dómu. Vznikl v 15. století a je považován za nej
starší zámek v Německu. V minulých staletích uváděl lidi v úžas
a vždy byl obrovskou inspirací nejen z architektonického hledis
ka. Raﬁnované tvary kleneb a vzpínající se linie vypadají, jako
by se chtěly dotknout nebe. Také v následujících staletích – ať už
jako první evropská porcelánka nebo díky úpravě interiéru, nad
kterou se tají dech – předbíhal Albrechtsburg v Míšni svou
dobu. Moderní interaktivní výstava navazuje na tuto tradici
„trendsettera“. Virtuální inscenace a interaktivní stanoviště do
plňují výstavní architekturu a poskytují návštěvníkům možnost
ponořit se do historie a příběhu míšeňského Albrechtsburgu.
Nechte se okouzlit nadčasovou krásou zámku Albrechtsburg
v Míšni. Dnes jsou návštěvníkům přístupná všechna podlaží
zámku.

TIP

Autobusem od zámku k zámku.
K cestě mezi zámky Moritzburg a Albrechtsburg v Míšni použijte
autobusovou linku M.
Odjezd/příjezd: autobusová zastávka Míšeň (duben–říjen)

Příjezd
1

A4: sjezd Siebenlehn a dále
po silnici B 101 nebo sjezd
Wilsdruff
A13: sjezd Radeburg
A14: sjezd Nossen-Ost
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A4: sjezd Dresden
Wilder Mann
A13: sjezd Radeburg
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Moritzburg

19 km
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Albrechtsburg Míšeň
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Zámek Moritzburg

Autobusová linka M:
mezi Moritzburgem a Míšní
přes zastávku Weinböhla
(duben–říjen)

Sdílejte své zážitky.

www.albrechtsburg-meissen.de l /Albrechtsburg.Meissen
/schloesserlandsachsen l /Schloesserland
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