BILETY

ADRES
PANOMETER DRESDEN
Gasanstaltstraße 8b, 01237 Dresden

CENTRUM INFORMACJI
I OBSŁUGI
T +49 (0) 351 4864 4242
service@panometer-dresden.de

GODZINY OTWARCIA

Stare Miasto /
Frauenkirche
Großer Garten
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Linia nr 1 i nr 2 (z obu kierunków), przystanek
„Liebstädter Straße”, ok. 10 minut pieszo
ulicą Liebstädter Straße, potem Winterbergstraße do Gasanstaltstraße
KOLEJ MIEJSKA S-BAHN
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Linia nr 1 i nr 2 (z obu kierunków),
przystanek „Dresden Reick”,
ok. 5 –10 min. pieszo
64

Linia 64, przystanek „Nätherstraße“
Autobus zatrzymuje się tuż przed
Panometer
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BAROKOWY

Ciesz się gorącymi i zimnymi napojami
jak również drobne przekąski w naszej
kawiarni.
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www.panometer-dresden.de
facebook.com/panometer.dresden
instagram.com/panometer.dresden
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bilet jednodniowy
13 EURO
ulgowy
11 EURO
roczna karta
25 EURO
ulgowy
21 EURO
Zastrzega się możliwość zmian cen biletów
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SAMOCHODY OSOBOWE I AUTOKARY
Na miejscu bezpłatny parking dla
zwiedzających wystawę
Ve spolupráci s

OPERATOR: DDV Sachsen GmbH, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
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Panometer Dresden należy do

OPOWIEŚĆ O SAKSOŃSKIM MIEŚCIE REZYDENCJONALNYM

PANOMETER DRESDEN

Aktualnie pokazywana ogromna panorama zatytułowana BAROQUE
DRESDEN prezentuje stolicę Saksonii w jej najsłynniejszym czasie –
baroku. Goście mogą podziwiać wyjątkowy, pełny widok miasta
rezydencjonalnego o wymiarach 105 m x 27 m z okresu pomiędzy
rokiem 1695 i 1760. Zapierająca dech w piersi 360° panorama artysty
Yadegar Asisi skupia się na żywotności miasta w czasach baroku,
przedstawiając przy okazji takie sławne osobistości, jak Casanova
czy Johann Sebastian Bach.
Z wysokości 15-metrowej wieży zwiedzający mogą podziwiać panoramę miasta i jego wspaniałe przedstawienie historyczne w stosunku
1:1, jak również bezpośrednio przeżyć przemianę dnia w noc.
Wystawa towarzysząca o wielobarwnych oszałamiających odcieniach różu, błękitu i złota od samego początku przygotowuje gości na
to niezwykłe, panoramiczne dzieło sztuki.

Zapraszamy na niezwykłą wycieczkę wehikułem czasu znajdującym
się niedaleko parku Großer Garten, który zabierze nas w przeszłość
Drezna i pozwoli jej poznać dzięki panoramie 360°!
Od 2006 roku szczególną atrakcją na mapie muzeów i wystaw w
Dreźnie są panoramiczne, 27-metrowe obrazy artysty Yadegar Asisi.
Panoramy prezentowane w dawnym gazometrze można podziwiać
z wieży o wys. 15 m. Są one dla zwiedzających niezwykłym doświadczeniem. Dzięki audiowizualnym efektom można przeżyć przejście
dnia w noc oraz podziwiać wyjątkowo realne i żywe widoki w skali 1:1.

Oferta:

Oferta:

Oprowadzanie:

Wstęp do panometru i wejście na
Hausmannsturm tylko 16 EUROS

Codziennie o godzinie 11.00 i 13.00 (po
niemiecku), cena: 4 EUROS od osoby wraz
z biletem wstępu (wcześniejsze zgłoszenia
nie są wymagane)

BILET KOMBI WRAZ Z
WSTĘPEM NA ZAMEK

BILET KOMBI
HAUSMANNSTURM

Oferta:

Oferta:

Oprócz BAROKOWY DRESDEN Panometer
Dresden pokazuje również panoramę
DRESDEN 1945

Każdy wtorek w cenie 6 EUROS z
a okazaniem ważnej legitymacji

→ Ponadto towarzyszą im wystawy dodatkowe i film pokazywany na zakończenie.

Wstęp do panometru i muzeów znajdujących‚ się w zamku tylko 24 EUROS

BILET KOMBI
PANOMETER LEIPZIG
Wstęp do Panometer Dresden a
Panometer Leipzig tylko 21 EUROS

DZIEŃ UCZNIÓW I
STUDENTÓW

PUBLICZE
OPROWADZANIE

Oprowadzanie:

OPROWADZANIE
DLA GRUPY

65 EUROS na 45-min. oprowadzanie po
niemiecku, do 20 osoby doliczając
biletem wstepu (rezerwacja o service@
panometer-dresden.de)

