
Park se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice A4, 
mezi městy Görlitz a Drážďany (výjezd 88b)  
a je tedy velmi dobře dostupný pro všechny  
přátele pravěku. Po sjezdu z dálnice  
stačí sledovat informační tabulky!  

Saurierpark 1, D-02625 Bautzen OT Kleinwelka

Telefon: +49 35935 3036
Fax: +49 35935 21504
info@saurierpark.de

Českému návštěvníkovi starobylého 
Budyšína budou některé místní nápisy 
snadno srozumitelné. Jsou v lužické 
srbštině, příbuzném slovanském jazyku.

Více než tisíc let staré město nabízí krásné výhledy zvláště na trase po 
starých hradbách - za návštěvu tu stojí zejména romantický hřbitov 
v ruinách bývalého kostela sv. Mikuláše a stará vodárenská věž. Ta 
sice již dnes k čerpání vody do vysoko položeného města neslouží, 
ale můžeme v ní najít technické muzeum a z její horní plošiny je 
impozantní výhled.

A co třeba prohlídka Lužickosrbského muzea s audio průvodcem  
v češtině? Tato kultura nežije výhradně o Velikonocích.

Další mimořádná stavba se nachází nedaleko od radnice - je to 
nedávno renovovaná katedrála sv. Petra. Pod její střechou se nachází 
domovský svatostánek jak pro katolíky, tak pro protestanty; proto je 
uvnitř téměř vše dvojmo.

Socha před katedrálou představuje Johana Georga I. Saského (pradě-
dečka slavného Augusta Silného). V ruce drží smlouvu, na základě které 
získal území Lužice od českého panovníka Ferdinanda II.

V adventu je velkým lákadlem 
„Wenzelsmarkt“ - nejstarší vánoční  
trhy v Německu, pojmenované po 
českém králi Václavu IV. Právě zde 
- a také na letních „Slavnostech 
hořčice“ - může mlsný návštěvník 
najít koncentrovanou nabídku 
místních lahůdek.
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Poukazy, sezónní i jednorázové vstupenky si můžete zakoupit 
pohodlně z domova. Ostatně – se vstupenkou zakoupenou online 
projdete do našeho parku expresní online pokladnou rychleji,  
bez dlouhého čekání! www.saurierpark.de/tickets

Park je otevřen pravidelně od začátku dubna do začátku listopadu, 
denně od 9:00 do 18:00 hodin, v červenci a srpnu do 19:00 hodin.



Dokážete si představit, jak vypadala naše Země před stamiliony lety? 
V době, kdy ještě žádný z kontinentů nevypadal tak, jak jej dnes 
známe? Tenkrát dinosauři ovládali zemi, moře i vzduch. Tuto dobu  
pro Vás necháme znovu ožít. Zažijte obrovské býložravce a podívejte 
se do očí strašlivému tyranosaurovi.

Ponořte se do světa před naší dobou, ve kterém Vás čekají atrakce 
z pravěku. Setkejte se s obry mezi dinosaury v našem mohutném 
lezeckém pralese a podívejte se jim z očí do očí. Přijďte na stopu 
záhadám pravěku v kempu badatelů. Nechte si pošimrat nervy  
v „Zapomenutém světě“. 

U nás si ale na své nepřijdou jen milovníci 
dinosaurů. V Parku praještěrů můžete lézt, 
klouzat se, cachtat se a mnoho dalšího. 
Zábavné zážitkové stanice, gastronomie, 
která však vůbec není pravěká, a vzrušující 
světy her promění Vaši návštěvu v Parku 

praještěrů v nezapomenutelný zážitek 
pro celou rodinu.

Park praještěrů byl vyznamenán 
jako „volnočasový park obzvlášť 

vhodný pro rodiny“. Neusnuli jsme 
však na vavřínech, nýbrž považujeme 

toto vyznamenání za trvalý podnět  
k tomu, abyste při Vašem rodinném nebo 
skupinovém výletě zažili ještě více a také  
si lépe odpočinuli.

Ponořte se v našem novém zážitkovém světě „Lavaris“  
do kypící a bublající „pra-atmosféry“. Projděte se po 
lávové cestě prvních jednobuněčných organismů před 
zhruba 540 miliony lety, kolem impozantního vulkánu  
až do doby dinosauřích gigantů.
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