Екскурсійні маршрути замку:
Королівський маршрут екскурсії (Великі Королівські апартаменти, Галерея
«Чотири пори року», Нова палата депутатів, Галерея Венттинів,
Президентські кімнати, Сенаторська Зала, картини Яна Матейка, Галерея
Королевичів, Передпокій великої зали);
Шедеври живопису (партер);
Мідно-даховий палац.
Деякі зали можуть бути тимчасово виключені з оглядового маршруту, через
представницькі функції Королівського замку.

ГРАФІК РОБОТИ:
Королівський маршрут екскурсії i Шедеври живопису (партер)
Вівторок – неділя: 10:00 – 18:00 (останній вхід о 17:00)
Мідно-даховий палац
Середа, субота, неділя: 10:00 – 18:00 (останній вхід о 17:00)
В середу:
Вхід безкоштовний на постійні експозиції: Великі Королівські
апартаменти, Шедеври живопису (партер) – в рамках об’єднаного
екскурсійного маршруту по Замку.
Безкоштовні квитки можна отримати у касі Замку.
Індивідуальні тури – без гіда та без бронювання.
Не доступні: Картини Яна Матейка, Сенаторська Зала, Президентські кімнати,
Галерея Венттинів, Галерея Королевичів.
Понеділок замок не працює.
Аркади Кубицького – Вівторок – неділя: 10:00 – 18:00 (вхід зі сторони садів)
Сади Королівського замку у Варшаві: відкриті для відвідування щодня з 10:00 до
20:00

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ:
Білети індивідуальні:

Королівський маршрут екскурсії (Великі Королівські апартаменти, Галерея
«Чотири пори року», Нова палата депутатів, Галерея Венттинів, Президентські
кімнати, Сенаторська Зала, картини Яна Матейка, Галерея Королевичів,
Передпокій великої зали):
повний – 40 злотих
пільговий – 30 злотих
дитячий – 7-16 років – 1 злота
Шедеври живопису (партер):
повний – 30 злотих
пільговий – 20 злотих
дитячий – 7-16 років – 1 злота
Мідно-даховий палац:
повний – 20 злотих
пільговий – 15 злотих
дитячий – 7-16 років – 1 злота
Білети об’єднаного екскурсійного маршруту: Королівські апартаменти
і Шедеври живопису (доступні лише у касі Замку)
повний – 60 злотих
пільговий – 40 злотих
* У вартість квитка входить оренда аудіо гіда або гарнітури GTS
Дітям до 7 років – вхід безкоштовний (квитки можна отримати у касі замку).
Аудіо гід доступний лише на двох екскурсійних маршрутах: Королівські
апартаменти та Мідно-даховий палац.
Додаткова плата за оренду аудіо гіда або гарнітури GTS – 10 злотих
Групові квитки на екскурсійний маршрут Королівськими апартаментами:
повний – 35 злотих
пільговий – 20 злотих
дитячий – 7-16 років – 1 злота
Групи можуть бути від 10 осіб до 30.
Додаткова плата за оренду аудіо гіда або гарнітури GTS – 5 злотих
Групові відвідувачі з гідом повинні використовувати навушники GTS.
Огляд визначних пам'яток з гідом або аудіо гідом можливий лише двома екскурсійними
маршрутами: Королівські апартаменти та Мідно-даховий палац.
Ви можете використовувати власні гарнітури GTS.

Аудіо гід по Королівському маршруту екскурсії доступний мовами: польська,
англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, російська та українська.
Заявки на бронювання квитків для груп надсилайте на електронну
адресу: rezerwacja@zamek-krolewski.pl
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