Persbericht

Met schlosserkaart 10 dagen entree tot vele kastelen
Reis als een prins en betaal als bedelknaap
Het bezoeken van kastelen en paleizen is één van de meest populaire vakantieactiviteiten.
Vaak lopen de toegangsprijzen aardig in de papieren, maar in Saksen kan het voordelig
met de ‘Schlosserlandkaart’. Deze geeft 10 dagen onbeperkt entree tot de 33 beste
locaties, waaronder Jachtslot Moritzburg, Slot Colditz, paleis Pillnitz Dresden of de Vesting
Königstein. De kaart kost slechts 35 euro voor een gezin met kinderen. Overnachten kan in
of bij diverse kastelen. Kaarthouders krijgen op de overnachtingprijs 10% korting. Maak
een onvergetelijke reis in de wereld van ridders en paleislakeien. www.schloesserlandsachsen.de

Jachtslot Moritzburg

Slot Colditz ‘vluchtkasteel’

Vesting Königstein aan de Elbe

De verscheidenheid tussen de 33 locaties van Schlosserland Sachsen is groot. Van een ridderburcht
als Kriebstein, de Albrechtsburcht in Meissen, het imposante Augustusburg (kroon van het
Erzgebirge), barokjachtslot Moritzburg tot Slot Weesenstein (dat een heerlijk kasteelbier brouwt). Of
de Vesting Köningstein op een tafelberg aan de Elbe, dit is het hoogst gelegen kasteel van Duitsland.
Tot de locaties behoren ook enkele kloosters en prachtige tuinen, zoals het Altzella Kloosterpark,
Gross-Sedlitz baroktuin en het Fürst-Pückler park in Bad Muskau (UNESCO werelderfgoed).
De ‘Schlosserkaart Sachsen’ is online te bestellen en wordt geactiveerd voor een vastgelegde
periode. Eén kaart kost 20 euro (1 volwassenen en 2 kinderen). Elke volgende kaart kost 15 euro
(korting van 25%). Kinderen jonger dan zes jaar hebben gratis toegang. Dit brengt de prijs voor de
meeste gezinnen op 35 euro voor 10 dagen. Ter vergelijking met Nederland: de dagentree voor een
gezin met kinderen in het bekende Muiderslot bedraagt 45 euro. Met de ‘Schlosserkaart Saksen’ kan
hetzelfde gezin 10 dagen lang voor maar 35 euro onbeperkt genieten van topkastelen.

Albrechtsburcht Meissen

Terras Slot Pillnitz Dresden

Gastenkamer Moritzburg

Vorstelijk slapen
Overnachten in een kasteel of klooster is een onvergetelijke belevenis. Een voorbeeld is Slot Colditz;
bekend uit de Tweede Wereldoorlog omdat er geallieerde militairen gevangen werden gehouden
(velen deden ontsnappingspogingen waaronder diverse Nederlanders). In het kasteel worden nu
ontsnappingsrondleidingen gegeven. Voor de gasten van de kamers in dit ‘vluchtkasteel’gaat de deur
nu niet meer op slot. Alle accommodaties van Schlosserland Sachsen, waaronder kasteelkamers en
appartementen, zijn te vinden op: www.schloesserland-sachsen.de/de/schloesser_burgen_gaerten
Saksen een ontdekkingsreis dichtbij
Saksen mag zich verheugen op een stijgende belangstelling onder Nederlandse reizigers. Deze
deelstaat ligt zo’n 500 kilometer van de Nederlandse grens. Meer reisinformatie op de
Nederlandstalige site: www.saksen.info

