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Perła w saksońskiej
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Zamek
Weesenstein

Ten zamek zaskakuje! Tenże wytworny i zachwycający kompleks pałacowy, ze swoimi licznymi krętymi korytarzami, wyłania się nieoczekiwanie pośród najpiękniejszej doliny Saksonii
— jak opisywał ją niegdyś zachwycony jej urokiem król Jan Wettyn. Nic nie jest tutaj takie, jak się wydaje. Czy wiedzą Państwo,
że zamek Weesenstein budowany był z góry na dół? Piwnice
i średniowieczna warownia usytuowane są na górze, natomiast
barokowe królewskie komnaty mieszkalne poniżej. Za grubymi
murami zamku skrywa się oryginalnie zachowana piwniczka-browar. Kiedy będą Państwo w czarującym urodą parku zamkowym, radzimy dobrze przyjrzeć się fasadzie budynku: niektóre okna są jedynie namalowane. Właścicielem zamku był
niegdyś król Saksonii. Szczęśliwym zrządzeniem losu z dawnych czasów zachowały się meble i wyposażenie królewskich
komnat. Goście odwiedzający Weesenstein mają więc niepow
tarzalną okazję zobaczyć jak mieszkała „Jego Wysokość”.
Poznajcie Państwo zamek i jego historię, odwiedźcie interesujące wydarzenia i wystawy, skosztujcie smacznej saksońskiej
kuchni i wybierzcie się na spacer alejkami malowniczego parku
w Weesenstein. W fascynującej, owianej historią atmosferze
zamku można również zorganizować wesele, rodzinne przyjęcie
lub konferencję. Oddalony zaledwie o kilka kilometrów na
południowy-wschód od Drezna zamek Weesenstein nadaje się
idealnie na takie okazje.
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Zwiedzanie z karta˛ schlösserlandKARTE
1 karta wste˛pu – 1 królestwo zdobyte!
Wstęp wolny na wystawy stałe i wystawy specjalne
Informacje i moz· liwość zamówienia:
www.schloesserland-sachsen.de
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Podziel się swoimi wrażeniami.

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 | faks: +49 (0) 3 50 27 62 6 - 28
e-mail: weesenstein@schloesserland-sachsen.de
Zwykłe godziny otwarcia: kwiecień - październik: codziennie 10:00 – 18:00 |
listopad - marzec: wt. - niedz. 10:00 – 16:00
24 /25 /31 grudnia: zamknie˛te

Rada
Prosimy o sprawdzenie
aktualnych godzin
otwarcia na naszej
stronie internetowej
zawsze przed wizyta˛.

Kaplica zamkowa
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Ten widok jest po prostu fantastyczny! Wchodząc do Ogrodu
Barokowego Grosssedlitz, można objąć wzrokiem cały kompleks: szerokie schody zewnętrzne, tańczące fontanny, egzotyczne rośliny, ponad 60 barokowych rzeźb z piaskowca oraz 400
drzewek doniczkowych i drzewek pomarańczy gorzkiej zdobi
wspaniały barokowy zespół parkowy, który majestatycznie wtula się między dwa leżące naprzeciw siebie pagórki. Ogród barokowy zachwyca jedną z największych kolekcji pomarańczy
gorzkich na obszarze niemieckojęzycznym. Dawniej w oranżeriach w Großsedlitz zimowało nawet 1250 drzewek pomarań
czowych. Dziś ponad 100 okazów świadczy o saksońskiej kulturze oranżeryjnej. Dawni władcy gromadzili egzotyczne
rośliny, które wyrażały ich potęgę i przepych. Zaproszenie na
przechadzkę! Tutaj w wyjątkowy sposób splata się barok francuski i włoski. Od 1732 r. ogród barokowy w zasadzie nie
zmienił się i dziś obejmuje zaledwie ok. jedną trzecią planowanej wielkości. Od połowy maja do września pomarańcze zdobią
ogród – to wyjątkowa uczta zapachów! Rzędy drzewek podkreślają barokową architekturę ogrodu. Latem goście chętnie
urządzają w górnej oranżerii wesela i uroczystości.
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Ciekawy przewodnik audio po historii parków
i ogrodów w saksońskiej krainie zamków.
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A17: zjazd Heidenau, dalej
droga˛ B172 w kierunku Bad
Schandau

Podziel się swoimi wrażeniami.

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
Zwykłe godziny otwarcia: od kwietnia do października w godz. 10:00 – 18:00 l
od listopada do marca: zamknie˛te
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Prosimy o sprawdzenie
aktualnych godzin
otwarcia na naszej
stronie internetowej
zawsze przed wizyta˛.
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A17: zjazd na Pirne˛, dalej
w kierunku Glashütte

