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Tento zámek je plný překvapení! V nejkrásnějším údolí Saska,
jak ho nadšeně nazval král Jan Saský, se neočekávaně naskýtá
pohled na nádherný a působivý stavební soubor, ukrývající
v sobě spletitý labyrint chodeb a uliček. Nic zde není takové,
jak by se zdálo. Věděli jste, že zámek Weesenstein byl stavěn
shora dolů? Sklepy a středověkou část původního hradu najdete nahoře, barokní panské obytné místnosti pod nimi. Za mohutnými zdmi vás také čeká útulný pivovarský sklípek. A když
pak budete stát v kouzelném zámeckém parku, podívejte se
pozorně: některá okna jsou na zámecké fasádě jen namalovaná.
Zámek kdysi patřil saskému králi. Díky šťastnému osudu se
nábytek a interiéry z této královské doby dochovaly dodnes.
Máte tedy vzácné štěstí se při návštěvě na Weesensteinu dozvědět, jak si Jeho Výsost žila. Objevte zámek a jeho historii,
prvotřídní akce a výstavy, skvělou saskou kuchyni a nádherný
weesensteinský park. Nebo si v půvabném historickém prostředí uspořádejte svatbu, rodinnou oslavu či konferenci. Zámek
Weesenstein, který leží jen pár kilometrů jihovýchodně od
Drážďan, je pro tyto účely vynikající lokalitou.
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Království na cestu

m

a

Ny

ar
n í st
áhnout zd

Zábavný audio pru° vodce historií parku°
a zahrad v Sasku – Zemi zámku° .

Na cestách se SchlösserlandKARTE
1 vstupenka – 1 dobyté království

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

www.schloss-weesenstein.de l /Schloss.Weesenstein
/schloesserlandsachsen l /Schloesserland
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH
Schloss Weesenstein | Am Schlossberg 1 | 01809 Müglitztal / OT Weesenstein
Telefon: +49 (0) 3 50 27 62 6 - 0 | Fax: +49 (0) 3 50 27 62 6 - 28
E-mail: weesenstein@schloesserland-sachsen.de
Otevírací doba: duben až říjen denně 10–18 hodin | listopad až březen Út–Ne 10–16 hodin
24., 25. a 31. prosince zavřeno

Tip
Před svou návštěvou se
prosím vždy informujte
na našich webových
stránkách o aktuální
otevírací době.
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Tento pohled je zkrátka ohromující! Vstoupíte-li do Barokní
zahrady Großsedlitz, můžete se rozhlédnout po celém areálu:
skvostný barokní parkový areál, který je majestátně zasazený
mezi dvěma protilehlými pahorky, zdobí široká venkovní schodiště, nespočet vodotrysků, exotické rostliny, více než šedesát
barokních pískovcových soch a téměř čtyři sta exemplářů pomerančovníku hořkého v květináčích. Barokní zahrada vás ohromí
jednou z největších sbírek pomerančovníků v německy mluvícím prostoru. V oranžériích v Großsedlitzu jich kdysi přezimovalo až 1250 kusů. Dnes tu svědčí o saské kultuře oranžérií ještě
stovka pomerančovníkových stromků obsypaných zlatými plody. Tehdejší panovníci sbírali exotické rostliny jako symbol své
moci a přepychu. Zveme Vás na příjemnou procházku! Jedinečným způsobem se zde spojuje francouzské a italské baroko.
Od roku 1732 se barokní zahrada zásadně nezměnila a dnes
zaujímá jen asi třetinu původně plánované rozlohy. Od poloviny května až do září zdobí zahradu pomerančovníky – jedinečný
voňavý zážitek. V přesných řadách podtrhávají barokní architekturu zahrady. V letních měsících hosté rádi využívají Horní
oranžérii pro svatební oslavy i jiné slavnosti.
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Příjezd
1 A17: dálniční přivaděč Pirna,

dále směr Glashütte
S 172: směr Pirna/Saské
Švýcarsko, v Heidenau odbočka
na Altenberg
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Barokní zahrady Großsedlitz

2 A17: sjezd Heidenau, dále

km

po B172 směrem na Bad
Schandau
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Pirna

Sdílejte své zážitky.

www.barockgarten-grosssedlitz.de l /Barockgarten
/schloesserlandsachsen l /Schloesserland
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH
Barockgarten Großsedlitz l Parkstraße 85 l 01809 Heidenau l Telefon: +49 (0) 35 29 56 39 - 0
Otevírací doba obvykle: duben až říjen: denně 10:00–18:00 hod. l list. až březen: zavřeno

Tip
Před svou návštěvou se
prosím vždy informujte
na našich webových
stránkách o aktuální
otevírací době.

Barokní zahrada Großsedlitz
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