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Freier Eintritt für Geflüchtete aus der Ukraine 
Potsdam, 21. März 2022. In einer Geste der Solidarität öffnet das Schloss Belvedere auf dem 
Pfingstberg ab dem Wochenende des 19. März kostenlos für Menschen aus der Ukraine. 

Infolge des russischen Angriffskriegs sind weit mehr als eine Million Menschen aus den 
ukrainischen Kriegsgebieten geflohen. Zehntausende sind auf dem Weg auch nach 
Deutschland. In Brandenburg wird nach einem Bericht des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
(rbb) aktuell mit 10.000 Geflüchteten gerechnet. In Potsdam engagieren sich zahlreiche 
Institutionen, Vereine und Privatpersonen dafür, die Situation für die Geflüchteten 
erträglicher zu machen. Auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sowie die 
Potsdamer Museen solidarisieren sich und möchten Geflüchteten einen Ort geben. Der 
Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V. befürwortet das Handeln und möchte ebenfalls 
unterstützen. 

In einer Geste der Solidarität wird das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg während der 
regulären Öffnungszeiten freien Eintritt für Menschen aus der Ukraine mit einem gültigen 
Ausweisdokument gewähren. Diese Regelung gilt seit dem vergangenen Wochenende, also 
Samstag, den 19. März 2022. Nach der Flucht aus der Ukraine soll insbesondere Familien mit 
Kindern die Möglichkeit einer Ablenkung und Abwechslung geboten werden. 

                          (1.332 Zeichen mit Leerzeichen) 
Öffnungszeiten:  
Belvedere: 1. April bis 31. Oktober täglich 10 bis 18 Uhr /  
März, November sa/so 10 bis 16 Uhr 
Dezember bis Februar geschlossen  
Pomonatempel: 16. April bis 31. Oktober sa/so/feiertags 14 bis 17 Uhr  
 
Pressekontakt: 
Förderverein Pfingstberg e.V. 
Maire-Luisa Nielsen 
Große Weinmeisterstr. 45a 
14469 Potsdam 
Tel.: (0331) 200 5793-1 
E-Mail: presse@pfingstberg.de 
Web: www.pfingstberg.de  
Facebook: @pfingstbergpotsdam 
Instagram: @belvederepfingstberg  

mailto:presse@pfingstberg.de
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Безкоштовний вхід для біженців з Украіни 
Потсдам, 21 березня 2022.  
В знак солідарності палац Бельведер на горі Пфінгстберг, починаючи з суботи, 19 березня 2022, 
відкрив свої двері для біженців з України і пропонує можливість безкоштовного відвідування. 

Внаслідок російської агресивної війни проти України понад мільйон людей були змушені 
залишити свої домівки в зоні бойових дій. Десятки тисяч людей прямують також і до Німеччини. 
Згідно зі звітом Rundfunk Berlin-Brandenburg в даний час в Бранденбурзі очікується до 10 000 
біженців з України. У Потсдамі численні установи, асоціації та приватні особи прагнуть зробити 
ситуацію для біженців більш терпимою. Фонд Прусських Палаців і Садів Берлін-Бранденбург 
(Stiftung Preußische Schlösser und Gärten), а також музеї Потсдаму (Potsdamer Museen) 
демонструють свою солідарність і пропонують біженцям заняття у сфері культури та дозвілля. 
Фонд Пфінгстберг в Потсдамі (Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V.) підтримує цю ініціативу і 
також пропонує допомогу.  

У знак солідарності палац Бельведер на горі Пфінгстберг вирішив надати біженцям з України 
можливість безкоштовного відвідування палацу в регулярні години його роботи. Щоб 
використати цю можливість, потрібно пред'явити документ, що засвідчує особу і  підтверджує 
громадянство України. Ця акція діятиме тимчасово, починаючи з суботи, 19 березня 2022 року. 
Ціль ініціативи – полегшити адаптацію біженців, особливо запропонувати сім’ям з дітьми 
можливість для проведення вільного часу і таким чином відійти душею від пережитого.  

Часи роботи: 
 
Бельведер:  
1 квітня по 31 жовтня - щоденно з 10:00 до 18:00  
Березень, листопад - субота/неділя з 10:00 до 16:00 
Грудень, січень, лютий - зачинено 
Храм Помони: 
16 квітня по 31 жовтня - субота/неділя та свята з 14:00 до 17:00 
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Fotos (finden Sie in der E-Mail über den WeTransfer-Link!) 
                                                                                              
           
MondacBelvedere © SPSG/FVP,                      
 
 
 
 
 
 
Belvedere frontal © SPSG/FVP, 
Foto: Leo Seidel               
 
Die Fotos können bei redaktioneller Berichterstattung kostenfrei verwendet werden,  
sofern der korrekte Bildnachweis angegeben wird.  


