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Pałac Charlottenburg

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY CHARLOTTENBURG

PAWIA WYSPA

Pałac Charlottenburg jest dziś największą i najważniejszą rezydencją 
Hohenzollernów w Berlinie. Wspaniały kompleks pałacowy otoczony jest 
unikatowym barokowym ogrodem, który przechodzi w park krajobrazowy. 
Pałac wraz z ogrodem pierwotnie zbudowano i zaaranżowano dla królowej 
pruskiej Zofii Charlotty jako rezydencję letnią. Następnie obiekty te zostały 
rozbudowane przez kolejnych władców. A

PAŁAC CHARLOTTENBURG
Kopuła pałacu Charlottenburg jest jednym 
z symboli Berlina. Najstarsza część pałacu 
pochodzi z lat 1695–1713. 
W latach 1740–1742 Fryderyk Wielki zlecił 
wybudowanie Nowego Skrzydła pałacu. 
Stary Pałac: otwarty przez cały rok A
Nowe Skrzydło: otwarte przez cały rok A

BELWEDER
Ta urokliwa budowla została wzniesiona jako 
punkt widokowy w zespole pałacowo-parkowym 
Charlottenburg w 1788 r. przez architekta Carla 
Gottharda Langhansa. Dziś można tu podziwiać 
spore zbiory Królewskiej Manufaktury Porcelany 
w Berlinie (KPM).
Czasowo zamknięte

MAUZOLEUM
Mauzoleum zostało wybudowane jako miejsce 
pochówku króla Fryderyka Wilhelma III i królowej 
Luizy Pruskiej. Mauzoleum jest także ostatnim 
miejscem spoczynku cesarza Wilhelma II i 
cesarzowej Augusty.
Otwarte od kwietnia do października

NOWY PAWILON
Tę budowlę w stylu włoskim wzniósł Karl Friedrich 
Schinkel w 1825 r. Dziś można tu podziwiać 
wspaniałe zbiory z czasów Schinkla, zawierające 
dzieła Caspara Davida Friedricha i Carla Blechena.  
Otwarte przez cały rok C

PAŁAC I PARK SCHÖNHAUSEN
Pałac Schönhausen służył jako wiejska 
rezydencja królowej Elżbiety Krystyny, żony 
Fryderyka Wielkiego. W XX wieku budynek służył 
jako siedziba prezydenta i dom gościnny rządu 
NRD.
Otwarte przez cały rok A
  

ZAMECZEK MYŚLIWSKI GRUNEWALD
W najstarszym budynku pałacowym w Berlinie 
(1542 r.), na brzegu jeziora Grunewaldsee można 
obejrzeć najważniejszą berlińską kolekcję 
obrazów Cranacha. Magazyn sprzętu łowieckiego 
informuje o historii polowań w Brandenburgii i 
dziejach samego zamku.
Otwarte przez cały rok C

PAŁAC I PARK GLIENICKE
Architektem Pałacu Glienicke był Karl Friedrich 
Schinkel. W Glienicke oprócz znaczących dzieł 
sztuki z czasów Schinkla możemy zobaczyć 
także dworskie muzeum ogrodnictwa.
Otwarte przez cały rok

PAŁAC NA PAWIEJ WYSPIE 
Po zachodniej stronie wyspy król Fryderyk Wilhelm II 
zlecił wzniesienie niewielkiego romantycznego 
pałacu z muru pruskiego, o białej bryle, z dwoma 
wieżyczkami, które już z daleka miały przyciągać 
wzrok załóg statków. Ze względu na remont obecnie 
zamknięty.
budynek mleczarni: czasowo zamknięte

Park na Pawiej Wyspie powstał jako rozszerzenie i uzupełnienie Nowego 
Ogrodu nad jeziorem Havelsee. Zgodnie z duchem tamtych czasów człowiek 
powinien żyć w harmonii z przyrodą. 
W XIX wieku Pawia Wyspa została przekształcona przez Petera Josepha 
Lennégo i stała się częścią krajobrazu kulturowego Poczdamu.  A

ZAMKI 
I OGRODY 
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Galeria Malarstwa w Sanssouci

PARK SANSSOUCI

ZAMKI 
I OGRODY 
W POCZDAMIE

PAŁAC SANSSOUCI
Żaden inny pałac nie jest tak mocno związany 
z postacią Fryderyka Wielkiego, jak jego letnia 
rezydencja Sanssouci. W roku 1747 wykończył 
ją Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, zgodnie 
z pomysłami króla.
Otwarte przez cały rok
Kuchnia pałacowa: otwarta od kwietnia do 
października C

GALERIA MALARSTWA W SANSSOUCI
W okazałym budynku galerii, znajdującym się tuż 
obok pałacu Sanssouci, są pokazywane obrazy 
Rubensa, van Dycka, Caravaggia i innych 
sławnych artystów. Ta ukończona w 1763 roku 
galeria była pierwszym niezależnym muzeum 
w Niemczech.
Otwarte od maja do października

NOWE KOMNATY W SANSSOUCI
Pałac Neue Kammern, wzniesiony według planów 
Georga Wenzeslausa von Knobelsdorffa w 1747 
roku pierwotnie jako oranżeria, na zlecenie 
Fryderyka Wielkiego został przebudowany na 
wystawnie urządzony pałac gościnny.
Otwarte od kwietnia do października A

ZABYTKOWY MŁYN
W latach 1787–1791 zbudowano wiatrak typu 
holenderskiego z galerią. Po zniszczeniu w 1945 
roku odbudowy dokonano w latach od 1990 do 
1993. Wiatrak jest użytkowany jako młyn 
produkcyjny przez Związek Młynarski Mühlen-
vereinigung Berlin-Brandenburgia e.V.
Otwarte od stycznia do listopada 

Park Sanssouci to zespół pałaców i ogrodów, które powstały w XVIII w. za 
czasów Fryderyka Wielkiego i zostały rozbudowane w XIX w. za czasów 
Fryderyka Wilhelma IV. W samym środku parku znajduje się pałac Sanssouci, 
letnia rezydencja Fryderyka Wielkiego. Park stanowi punkt odniesienia dla 
wszystkich późniejszych projektów parków w Poczdamie i w 1990 roku 
został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.   C
                   

PAWILON CHIŃSKI
Pawilon Chiński jak żaden inny budynek w parku 
Sanssouci ucieleśnia zamiłowanie ówczesnych 
czasów do stylu chinoiserie. Pawilon powstał w 
latach 1754–1757, a jego elegancka architektura 
roztacza atmosferę beztroskiej zabawy.
Otwarte od maja do października

NOWY PAŁAC 
Nowy Pałac powstał w latach 1763–1769 na zlecenie 
Fryderyka Wielkiego. Wspaniałe sale bankietowe, 
galerie i apartamenty z książęcym umeblowaniem, 
takie jak komnaty królewskie, to wyśmienite przykłady 
aranżacji w stylu rokoko z czasów Fryderyka.
Otwarte przez cały rok
Apartament Królewski: otwarte od kwietnia do 
października C

PAŁAC CHARLOTTENHOF
Karl Friedrich Schinkel zbudował ten elegancki 
pałacyk na skraju parku Sanssouci dla księcia 
koronnego Fryderyka Wilhelma (IV) i jego 
małżonki Elżbiety. Wyjątkowym elementem 
pałacu jest wystrój wnętrz zaprojektowany 
Otwarte od maja do października

ŁAŹNIE RZYMSKIE
Według planów Karla Friedricha Schinkla i 
Ludwiga Persiusa powstał malowniczy kompleks 
w stylu włoskich willi, z domem ogrodnika, 
herbaciarnią, dużą pergolą, salą arkadową 
i łaźnią rzymską.
Obecnie zamknięte z powodu remontu. C

NOWA ORANŻERIA
Główną atrakcją Nowej Oranżerii wybudowanej w 
latach 1851–1864 według planów Ludwiga Persiusa, 
Friedricha Augusta Stülera i Ludwiga Hessego jest 
sala Rafaela z kopiami dzieł Rafaela Santiego. 
Otwarte od kwietnia do października
Zamknięte do 2024 roku z powodu remontu. C

AKTUALNE 
GODZINY 

OTWARCIA:
SPSG.DE
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Pałac oranżeria Nowy pałac

NOWY OGRÓD

PARK BABELSBERG

KOŚCIÓŁ POKOJU
Kościół Pokoju powstał w latach 1845–1854, na 
podstawie włoskiego pierwowzoru. Tutaj ostatnie 
miejsce spoczynku znaleźli król Fryderyk Wilhelm 
IV i królowa Elżbieta. W mauzoleum pochowani 
są cesarz Fryderyk III, cesarzowa Wiktoria i król 
Fryderyk Wilhelm I. 
Otwarte przez cały rok A

MASZYNOWNIA PAROWA (MECZET)
W latach 1841–1843 Ludwig Persius zbudował 
na brzegu Haweli maszynownię, nawiązująca 
stylem do meczetu. Silnik parowy Borsiga 
służył jako stacja pomp tłocząca wodę do 
fontann w Parku Sanssouci.
Otwarte w wybrane dni od maja do października.

PAŁAC MARMUROWY
W latach 1787–1791 na zlecenie króla Fryderyka 
Wilhelma II na brzegu jeziora Heiliger See 
zbudowano marmurowy pałac. 
Pałac Marmurowy ze swym cennym wyposażeniem 
jest jedną z najważniejszych budowli wczesnego 
klasycyzmu.
Otwarte przez cały rok C

PAŁAC CECILIENHOF
Rezydencja księcia Wilhelma i
jego żony Cecilie powstała w latach 1913–1917.
Pałac stał się sławny jako miejsce konferencji 
poczdamskiej w 1945 roku.  
Otwarte przez cały rok C

Nowy Ogród został założony w 1787 r. na zlecenie Fryderyka Wilhelma II nad 
jeziorem Heiliger See i był pierwszym angielskim parkiem krajobrazowym 
królów pruskich. W tym samym czasie wybudowano Pałac Marmurowy jako 
letnią rezydencję królewską oraz liczne mniejsze budowle parkowe, 
z których część zachowała się do dziś. A

BELWEDER PFINGSTBERG
Zbudowany na podstawie szkiców Fryderyka 
Wilhelma IV w latach 1847–1863 jako zamek 
widokowy. Obecnie udostępniany zwiedzającym 
przez Förderverein Pfingstberg e. V. (stowarzyszenie 
na rzecz promocji i rozwoju Pfingstberg).
Od kwietnia do października, codziennie
Otwarte od marca do listopada C
Świątnynia Pomony: otwarta od Wielkanocy 
do października

           C

ZAMEK BABELSBERG
Wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 
1834–1849 według planów Karla Friedricha 
Schinkla, Ludwiga Persiusa i Johanna Heinricha 
Stracka dla księcia Wilhelma Pruskiego 
i księżniczki Augusty von Sachsen-Weimar. 
Otwarte w ramach wydarzeń specjalnych.

WIEŻA FLATOWTURM
Z platformy widokowej wieży Flatowturm rozciąga 
się zapierający dech w piersiach widok na cały 
krajobraz parkowy Poczdamu. Wzniesiona w latach 
1853–1856 na wzór wieży bramnej Eschenheimer 
Turm we Frankfurcie nad Menem.  
Otwarte od maja do października

PAŁAC MYŚLIWSKI STERN
Pałac myśliwski Stern w Poczdamie wybudowano 
w stylu holenderskich domów mieszczańskich, w 
latach 1730–1732, za panowania „króla żołnierzy”, 
Fryderyka Wilhelma I. Obecnie zabytek jest 
udostępniany w ramach imprez przez Förderverein 
Jagdschloss Stern-Parforceheide e. V. 
(stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju 
pałacyku myśliwskiego Stern-Parforceheide). A

Wzorowany na angielskich założeniach parkowych park Babelsberg powstał w 
pierwszej połowie XIX wieku. Park jest dziełem  Petera Josepha Lennégo i księcia 
Hermanna von Pücklera-Muskau, którzy założyli go dla księcia Wilhelma, 
późniejszego cesarza Wilhelma I. Pałac i zabudowania na terenie parku 
przypominają swym wyglądem angielskie wiejskie rezydencje. Rozległy park 
krajobrazowy wyróżnia się ciekawymi osiami widokowymi.

POCZDAM, PAŁAC STERN
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Pałac RheinsbergZAMKI 
I OGRODY 
W BRANDENBURGII

BILETY ŁĄCZONE ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY RHEINSBERG
W pałacu Rheinsberg Fyrderyk Wielki spędził lata 
swej młodości. Pałac, przebudowany w latach 
1734/40 przez Georga Wenzeslausa von 
Knobelsdorffa, jest uważany za jedną z 
najpiękniejszych budowli tamtych czasów. 
Oprócz sal zamkowych można zwiedzić tu także 
muzeum literatury Kurta Tucholskiego.
Otwarte przez cały rok C

MUZEUM ZAMKOWE ORANIENBURG
Zamek Oranienburg, będący  najstarszym 
barokowym kompleksem zamkowym 
w Brandenburgii, świadczy o powiązaniach z 
Holandią. Zamek powstawał od 1651 r. dla Luizy 
Orańskiej, pierwszej żony Wielkiego Elektora. 
Otwarte przez cały rok C

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY CAPUTH
Pałac Caputh, jako wczesnobarokowa wiejska 
rezydencja, jest jedynym świadectwem panowania 
Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma, zachowa-
nym w poczdamskim krajobrazie kulturowym. 
Słynne są Sala Kafelkowa i apartamenty mieszkalne
 żony Wielkiego Elektora, Doroty. 
Otwarte przez cały rok

PAŁAC I PARK PARETZ
Położony idyllicznie obok rzeki Haweli pałac 
Paretz jest uważany za ideał malowniczej 
rezydencji wiejskiej. David Gilly zbudował go w 
1797 r. jako letnią rezydencję księcia koronnego  
Fryderyka Wilhelma (III) i jego żony Luizy.
Otwarte przez cały rok C

ZAMEK KÖNIGS WUSTERHAUSEN
Fryderyk Wilhelm I, „król żołnierzy”, niezwykle 
chętnie zatrzymywał się w Königs Wusterhausen. 
To właśnie tutaj odbywało się słynne Kolegium 
Tytoniowe, gdzie król otwarcie debatował ze 
swymi powiernikami.  
Otwarte przez cały rok

sanssouci+ * 22/17 €
Ważny na wszystkie otwarte pałace 
w Poczdamie w ciągu jednego dnia, 
z określoną godziną wstępu do 
pałacu Sanssouci.

charlottenburg+ 19/14 €
Obowiązuje przez jeden dzień na 
wszystkie otwarte pałace w Ogrodach 
Pałacowych Charlottenburg, łącznie z 
wyznaczonym czasem wstępu do 
Pałacu Charlottenburg (Stary Pałacu).

Po okazaniu normalnego biletu do 
Muzeum Barberini w Poczdamie 
(+/-1 dzień) możliwy jest zakup 
ulgowego biletu łączonego 
sanssouci+ oraz charlottenburg+.

Karnet roczny * 60/40 €
Obowiązuje na wszystkie otwarte 
pałace łącznie z wystawami przez 12 
miesięcy; liczne zniżki u naszych 
partnerów, informacje: 
spsg.de/en/annual-pass

BILETY DOSTĘPNE ONLINE: 
TICKETS.SPSG.DE

sanssouci+ rodzinny * 49 €
Ważny na wszystkie otwarte pałace 
w Poczdamie w ciągu jednego dnia, 
z określoną godziną wstępu do 
pałacu Sanssouci.

charlottenburg+ rodzinny 25 €
Obowiązuje przez jeden dzień na 
wszystkie otwarte pałace w Ogrodach 
Pałacowych Charlottenburg, łącznie z 
wyznaczonym czasem wstępu do 
Pałacu Charlottenburg (Stary Pałacu).
Karnet rodzinny Poczdam * 25 €
Ważny na wszystkie otwarte pałace 
w Poczdamie w ciągu jednego dnia, 
z wyjątkiem pałacu Sanssouci.
* Nie obejmuje: Belweder Pfingstberg, 

pałac myśliwski Stern, pałac Sacrow.
Okazanie biletu uprawnia do zniżki 
na wstęp do Belwederu na wzgórzu 
Pfingstberg. 

Wymienione bilety łączone są 
dostępne we wszystkich kasach przy 
pałacach i zamkach oraz w centrach 
dla zwiedzających. Informacje na temat 
pozostałych biletów:
spsg.de/en/combined-tickets

Tel. +49 331.96 94-200 
E-mail: info@spsg.de

Centrum obsługi zwiedzających 
Zabytkowym Młynie

  An der Orangerie 1
D-14469 Poczdam 
(w poniedziałki nieczynne) A

Centrum obsługi zwiedzających 
Nowym Pałacu
Am Neuen Palais 3
D-14469 Poczdam 
(we wtorki nieczynne) A

mobiagentur Potsdam
Informacja Turystyczna na 
Dworcu Głównym
(Potsdam Hauptbahnhof)
Friedrich-Engels-Straße 99
D-14473 Poczdam
Tel. +49 331.27 55 88 99
E-mail: info@potsdamtourismus.de
potsdamtourismus.de
reiseland-brandenburg.de 

Berlin Tourist Info 
WelcomeCenter
Berlin Tourist Info na 
Dworcu Głównym 
(Berlin Hauptbahnhof) 
parter, wejście od strony 
Europaplatz
D-10557 Berlin
Tel. +49 30.25 00 25
E-mail: hallo@visitberlin.de
visitberlin.de

OBSŁUGA GRUP
Tel. +49 331.96 94-222
Fax +49 331.96 94-107
E-mail: gruppenservice@spsg.de

INFORMACJE DLA 
ZWIEDZAJĄCYCH

AKTUALNE 
GODZINY 

OTWARCIA:
SPSG.DE
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Droga piesza z 
Pałacu Sanssouci
do Nowego Pałacu
główną aleją
ok. 25 – 30 minut

ZAPLANUJ 
ZWIEDZANIE

Wydawca: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Zdjęcia: SPSG/Anders, Bach, Handrick, Hoffmann, Krass, Lindner, Lüder, Murza, Pfauder, Reiche, Schneider, 
Seidel, Rüdinger, Nölte; PMSG/Stiebitz; Reinhardt & Sommer 
Skład: kontur werbeagentur · Luty 2023 · Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.

Skorzystaj z naszych bezpłatnych 
aplikacji, aby poznać zamki i ogrody.
spsg.de/en/apps

Ogrody Pałacowe otwarte są dla 
zwiedzających codziennie od godziny 
8.00 do zmroku. Nie dotyczy Pawiej 
Wyspy. Godziny kursowania promu: 
spsg.de/en/peacock-island

Zwiedzanie ogrodów pałacowych – 
przyjemność i rozwaga #ParkIsArt
Ogrody pałacowe zarządzane przez 
Pruską Fundację Pałaców i Ogrodów 
– Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg (SPSG) – są 
niezwykłymi założeniami ogrodowymi 
i obszarami wyjątkowo cennymi 
przyrodniczo.
Prosimy o pomoc w ich utrzymaniu 
i dbaniu o nie poprzez przestrzeganie 
regulaminu zwiedzania parku oraz 
wskazówek na tabliczkach umieszczo-
nych w ogrodach. 
Informacje: spsg.de/en/parkisart

TWÓJ WKŁAD
Swoją darowizną możesz przyczynić się 
do zachowania tego ważnego obiektu 
dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu 
również przyszłe pokolenia będą go mogły 
podziwiać i cieszyć się nim.
Szczegóły dotyczące programów patro-
nackich i darowizn można znaleźć na stronie 
spsg.de/en/donate-support

INNE JĘZYKI

ZWIEDZANIE PARKU

DOSTĘPNOŚĆ BEZ 
OGRANICZEŃ
Na stronie spsg.de znajdziesz 
informacje o dostępie bez barier, 
ofertach integracyjnych i 
aktualnych projektach współpracy.

A dostępne dla wózków 
inwalidzkich 

C warunkowo dostępne dla 
wózków inwalidzkich
niedostępne dla wózków 
inwalidzkich 

JAK DO NAS DOTRZEĆ 
Rozkład jazdy
vbb.de 
bahn.de 

DOFINANSOWANO PRZEZ

Pałac Marmurowy

 © GeoBasis-DE/LGB  2009

NASZE APLIKACJE DO 
ZWIEDZANIA

DT, EN, ES, FR, IT, PT, RU
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