ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE - MUZEUM
REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ

Ceny biletów i godziny otwarcia

Zamek jest otwarty: wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela w godzinach: 10.00 – 17.00; w soboty – od 10.00 do
20.00. Ostatnie wejście – na godzinę przed zamknięciem. Obowiązuje zachowanie limitu do 200 osób na godzinę.
Wejście przez Bramę Zegarową. Usługi przewodnickie dozwolone są wyłącznie w zakresie oprowadzania
zwiedzających do 30 osób.
Ceny biletów od 11 września 2020 r.: 25 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy), 1 zł dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16
lat; dzieci do lat 7 zwiedzają za darmo. Bilet grupowy normalny 20 zł, ulgowy 10 zł. W środy wstęp bezpłatny.
Opłaty za wstęp na wystawę Dolabella. Wenecki malarz Wazów: bilet normalny - 18 zł, bilet ulgowy - 12 zł, bilet ulgowy
"za złotówkę" - 1 zł
Audioprzewodniki w cenie 13 zł wydawane są do godz. 17.00; aplikacja – 8 zł. Możliwość zwiedzania z przewodnikami
w grupach do 10 osób.
Trasa Królewska uwzględnia oprócz najatrakcyjniejszych elementów ekspozycji zamkowych: Sali Canaletta, Dawnej
Izby Audiencjonalnej, Sypialni, Garderoby, Gabinetu Króla, Sali Tronowej, Rycerskiej, Wielkiej, Sali Rady oraz Pokojów
Królewiczowskich, w których można zobaczyć wielkoformatowe obrazy Jana Matejki i Sali Senatorskiej także wystawę
"Szablą i krzyżem" Pokaz obrazu Jana Henryka Rosena w stulecie Cudu nad Wisłą 1920, Kolekcję militariów, Galerię
Rzeźby oraz Pokaz naczyń z serwisu sułtańskiego ze zbiorów polskich.
Ogrody zamkowe są dostępne codziennie w godz. 10.00 – 20.00.

Od 29 września 2020 r. - Zamek będzie otwarty: wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela w godzinach: 10.00 –
17.00; w soboty – od 10.00 do 20.00. Ostatnie wejście – na godzinę przed zamknięciem. Obowiązuje zachowanie limitu
do 200 osób na godzinę. Wejście przez Bramę Zegarową. Usługi przewodnickie dozwolone są wyłącznie w zakresie
oprowadzania zwiedzających do 30 osób.
Ceny biletów od 29 września 2020 r.: Trasa Królewska i Galeria Malarstwa 40 zł (normalny) i 25 zł (ulgowy), 1 zł dla
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat; dzieci do lat 7 zwiedzają za darmo. Bilet grupowy normalny 35 zł, ulgowy 20
zł. W środy wstęp bezpłatny.
Opłaty za wstęp na wystawę Dolabella. Wenecki malarz Wazów: bilet normalny - 18 zł, bilet ulgowy - 12 zł, bilet ulgowy
"za złotówkę" - 1 zł
Posiadacze Karty Warszawiaka otrzymują rabat 10% od ceny biletu normalnego i ulgowego na Trasę Królewską.
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