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Niemieckie zamki: Eltz i Hohenzollern

Niemcy to prawdziwa kraina zamków! Według szacunków, w całym kraju znajduje się aż 25 000
budowli tego typu, a także pałaców, twierdz i fortec. Choć duża część z nich znajduje się nadal w
rękach potomków niegdysiejszych właścicieli, to jest udostępniana do zwiedzania. Wśród wartych
zobaczenia zabytków na pewno znajdują się dwa historyczne obiekty - zamek Hohenzollern,
czyli rodowa siedziba niegdysiejszych książąt pruskich, a później cesarzy niemieckich, oraz
zamek Eltz, uwieczniony na niemieckich banknotach.

Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm wspaniałym zamkom, które stały się symbolami swojego kraju,
a dziś stanowią także świetne atrakcje turystyczne. Nie tylko dla wielbicieli historii!

Zamek Eltz

Wizerunek znajdującego się nad Mozelą zamku Eltz widniał niegdyś na banknocie o nominale
500 marek niemieckich, co uczyniło go jednym z najbardziej rozpoznawanych zamków w kraju.
Wybudowany na początku XII wieku, przez całą swoja swoją historię pozostał w rękach jednego
rodu - von Eltz i dziś stanowi jeden z ważniejszych przykładów późnogotyckiej architektury
świeckiej w Niemczech.  

Godziny otwarcia:

codziennie od 9:30 do 17:30.

Aby uniknąć kolejek, najlepiej jest zwiedzać zamek przed godz. 11:00 lub po godz. 15:00. W
sezonie 2019 zamek jest udostępniony odzwiedzającym do 3 listopada.

Ceny biletów (zwiedzanie zamku wraz z przewodnikiem i wstępem do skarbca):

osoby dorosłe: 10 €,
osoby dorosłe (grupa powyżej 20 osób)*: 9 €/osoba,
uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne: 6,50 €,
uczniowie (wycieczka szkolna)**: 6 €/osoba,
bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci): 28 €.

* Przewodnik grupy i kierowca mają darmowy bilet wstępu.
** Wychowawca i kierowca mają darmowy bilet wstępu.

Dowiedz się więcej o zamku Eltz >>

Zamek Hohenzollern

Z zamku Hohenzollern, który znajduję się na wysokości ok. 855 m. n.p.m., rozpościera się
przepiękna panorama na pobliskie lasy, miasta Bisingen, Hechingen, a przy dobrej pogodzie
można nawet zobaczyć Stuttgart. Siedziba dynastii Hohenzollernów powstała w XI wieku i kilka
razy była gruntownie przebudowywana. W 1867 roku dokonano ostatniej jej odbudowy. Dziś
zamek Hohenzollern to perła niemieckiego neogotyku z silnym wpływem romantyzmu. Dla
Niemców siedziba rodowa ich dawnych władców jest ucieleśnieniem średniowiecznej twierdzy.

Godziny otwarcia:

w sezonie letnim (16 marca – 31 października): codziennie od 10:00 do 17:30,
w sezonie zimowym (1 listopada – 15 marca): od 10:00 do 16:30.

Ceny biletów:

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021

https://burg-eltz.de/en/
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- zwiedzanie zamku bez możliwości zwiedzania wnętrz:

dorośli:  7 €,
dzieci I młodzież (6-17 lat): 5 €.

- zwiedzanie zamku i wnętrz z przewodnikiem:

dorośli: 12 €,   
ulgowe dla rencistów, osób niepełnosprawnych, uczniów i studentów od lat 18): 10 €,
dzieci i młodzież (6-17 lat): 6 €,  
karta rodzinna (2 dorosłych oraz do 4 dzieci): 28 €.

Dowiedz się więcej o zamku Hohenzollern >>
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