
 

 

 

Ferie po królewsku 2022 

w Zamku Królewskim w Warszawie 

30.01-13.02.2022 r. 

 

W czasie ferii zimowych zapraszamy do Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym roku 

głównym motywem przewodnim naszych spotkań będą dzieła Caravaggia i caravaggionistów 

obecne w Zamku w ramach wystawy czasowej Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z 

kolekcji Roberta Longhiego. 

 

Rodziny z dziećmi: 

 

Ferie z Caravaggiem 
od wtorku do piątku 1–4 lutego oraz 8–11 lutego, godz. 11.00, 13.00, 15.00 (grupy max 15 

os.) – zajęcia rodzinne dla dzieci od 6 lat, podczas których uczestnicy poznają sekrety 

pracowni Mistrza.  

Bilety w cenie 10 zł/osoba, dostępne w kasach Zamku i online>. 

 

Pracownia Caravaggia  

niedziela 6 i 13 lutego, godz.11.00–15.00 – zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów 

i wolontariuszy junior w Przestrzeni Działań Twórczych. 

Zajęcia w ramach biletu na wystawę, dostępne w kasach Zamku i online>. 

 

Szlakiem orientalnych opowieści 

niedziela 30 stycznia, godz. 15.00 – Ali-baba i czterdziestu rozbójników – kameralne 

przedstawienie teatralne dla rodzin z dziećmi od lat 5 

Bilety w cenie: normalny – 25  zł; ulgowy – 20 zł, dostępne w kasach Zamku i online>. 

 

Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora 
sobota 12 lutego, godz. 10.00, 11.00, 12.00 – W tajemniczym świecie herbów – zajęcia 

historyczno-plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat 

Bilety w cenie 10 zł/osoba, dostępne w kasach Zamku i online>. 

 
 

Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie 

od wtorku do niedzieli godz. 10.00–17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00) 

 

 

https://bilety.zamek-krolewski.pl/index.html?date=2022-02-04&idw=140&idt=0&wt=1
https://bilety.zamek-krolewski.pl/index.html?date=2022-02-04&idw=140&idt=0&wt=1
https://bilety.zamek-krolewski.pl/index.html?date=2022-01-31&idw=0&idt=0&wt=0
https://bilety.zamek-krolewski.pl/index.html?idw=31&date=2022-02-12


Rodzinny cennik Zamku Królewskiego: 

Dzieci do 7 roku życia są uprawnione do bezpłatnego zwiedzania tras stałych: Trasy 

Królewskiej, Galerii Arcydzieł oraz wystaw czasowych. 

Dzieci i młodzież w wieku 7–16 lat za okazaniem legitymacji są uprawnione do biletu w 

cenie 1 zł, biletów łączonych w cenie 2 zł. Koszt audioprzewodnika do biletów specjalnych za 

1 zł wynosi 10 zł. 

Karta Dużej Rodziny – uprawnia jej posiadaczy do zakupu biletu ulgowego. 

W każdą środę zwiedzanie indywidualne stałej Trasy Królewskiej i Galerii Arcydzieł jest 

bezpłatne. Koszt audioprzewodnika do Trasy Królewskiej wynosi 10 zł. 

Bilet normalny 30 zł, ulgowy 20 zł. Audioprzewodnik w cenie biletu na Trasę Królewską. 

Bilety łączone dostępne tylko w kasie stacjonarnej Zamku: 

- Trasa Królewska oraz Galeria Arcydzieł: normalny 50 zł, ulgowy 30 zł, dzieci i młodzież w 

wieku 7–16 lat – 2 zł. 

- Trasa Królewska oraz wystawa czasowa Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji 

Roberta Longhiego: normalny 50 zł, ulgowy 30 zł, dzieci i młodzież w wieku 7–16 lat – 2 zł. 

 
Dorośli: 

Zwiedzanie z kuratorem wystawy  

Caravaggio i inni mistrzowie (…) – 3 i 10 lutego, godz. 14.00 

Bilety w cenie: normalny – 40 zł, ulgowy – 20 zł, dostępne w kasach Zamku i online>. 

 

Weekend z Caravaggiem 

4, 5 i 6 lutego wystawa będzie otwarta do godziny 20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.00). 

Projekcje filmowe na zakończenie wystawy Caravaggio i inni mistrzowie... 

8, 9, 10 lutego, godz. 17.15 – Caravaggio. Dusza i krew (film prod. włoskiej z 2018 r). Wstęp 

na podstawie biletu na wystawę oraz zapisów w Punkcie Informacji. Liczba miejsc 

ograniczona, limit: 30 osób bez certyfikatu.

 

Szkoły, kolonie, półkolonie: 
 

Wielkie i małe tajemnice Zamku – zajęcia stacjonarne, koszt 200 zł /grupa 

Przedmioty o dziwnym zastosowaniu, tajemnicze przejścia, dawne techniki zdobnicze – o tym 

i o wielu innych ciekawych rzeczach opowiemy naszym młodym gościom podczas spaceru po 

zamkowych wnętrzach. 

Wizyta u króla – zajęcia online prowadzone na żywo przez edukatora (Zoom), koszt 120 

zł/grupa. 

Wirtualna przechadzka po najpiękniejszych królewskich apartamentach. Podczas zajęć dzieci 

poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału. Zastanowią się, kto mógł odwiedzić króla, 

co monarcha jadł na śniadanie i jak należało się zachowywać w jego obecności. Zapraszamy 

do wspólnego odkrywania tych tajemnic podczas zamkowej lekcji. 

 

Zgłoszenia pisemne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu sprawdzenia wolnego 

terminu: 22 35 55 114 lub 22 35 55 105 

https://bilety.zamek-krolewski.pl/index.html?idw=133&date=2022-02-03
https://zamek-krolewski.pl/strona/wizyta-wystawy-czasowe-caravaggio-i-inni-mistrzowie/1262-projekcje-filmowe-na-zakonczenie

