Користуйся безкоштовними пропозиціями у межах акції #СолідарнізУкраїною
Пропозиція діє до 14 грудня 2022 року
Безкоштовні екскурсії:
Щосереди запрошуємо на безкоштовну індивідуальну екскурсію постійною експозицією

Великих Королівських апартаментів та у Мідно-даховий палац (безкоштовні
індивідуальні екскурсії, без гіда та без попереднього замовлення, квитки можна
отримати у касі замку).
Відповідно до правил відвідування, організатори групових турів, можуть подавати заявки на
безкоштовні групові екскурсії по королівських залах українською мовою.

Кожної середи об 11:00 та о 13:00 запрошуємо на екскурсії по королівських апартаментах
Станіслава Августа українською мовою. Кількість відвідувачів обмежена, групи до 25 осіб,
формуються по заповненню.
Прогулянки замком – екскурсія для груп українською мовою.
Королівський замок пропонує ряд заходів для дітей, де в дружній атмосфері, що сприяє
формуванню відчуття безпеки, ми перенесемося у часи минулих епох, дізнаємося про звички
придворних та повсякденне життя самого короля. Все це в апартаментах Станіслава Августа.
Головна мета зустрічей полягає у тому, щоб створити можливість вільного вивчення
культурних традицій, обміну думками та взаємного навчання. Заняття дозволять вивчити нові
слова українською та польською мовами. Прислухаючись до потреб групи, через взаємне
навчання та веселощі, ми маємо унікальну можливість ознайомитись з історією мистецьких
колекцій Королівського замку у Варшаві.
Заняття проводяться для груп безкоштовно, за попереднім бронюванням. Відповідальна особа
– двомовний гід.
Інформацію надають працівники відділу освіти:
Пауліна Ясни (Paulina Jasny) тел.: 22 35 55 105; електронна адреса: p.jasny@zamek-krolewski.pl
Томаш Драпала (Tomasz Drapała) тел.: 22 35 55 114; електронна адреса: tdrapala@zamekkrolewski.pl
Відвідування Королівського замку у Варшаві з аудіо гідом українською мовою.
Вартість оренди аудіо гіда входить у звичайну та пільгову вартість квитка.
Вартість оренди аудіо гіда з квитком 1 злотий та безкоштовним квитком – 10 злотих з особи.
#СолідарнізУкраїною
#SolidarnizUkrainą

Королівський замок у Варшаві проводить різноманітні заходи на знак солідарності з Україною.
Щодня з 18:00 до 2:00 години ночі східний фасад замку підсвічується в національних кольорах
України та Польщі.

Bezpłatna oferta w ramach akcji #SolidarnizUkrainą (wersja polska)
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