
  

 

 
 

 

* Ulgowy: dzieciom i młodzieży od lat 6 do 16  •  uczniom szkół średnich i studentom studiów dziennych do lat 26 (włącznie) 
                  •  seniorom w wieku ponad 65 lat (włącznie)   
** Rodzinny: 1 - 5 dzieci do lat 16 i maks. 2 osoby dorosłe 
 

         Audioprzewodnik 

              •  opłatą za 1 audioprzewodnika 3 godziny / 1 dzień                                                                                     350 / 450 CZK 

             (czeski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski) 
 

Zwiedzanie z profesjonalnymi przewodnikami Administracji Zamku Praskiego  
Zwiedzanie w języku czeskim (min. 200 CZK lub 4 osoby) / Zwiedzanie w języku obcym (min. 400 CZK lub 4 osoby) 

•  cena za osobę i każdą rozpoczętą godzinę (czeski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski)       50 / 100 CZK 
 

Bilety wstępu dla uczniów szkół podstawowych  

Zamek Praski – Trasa A + Galeria Obrazów Zamku Praskiego                    150 CZK 
•  uczniowie szkół podstawowych pod opieką pedagogów po przedłożeniu listy imiennej uczniów potwierdzonej przez szkołę    
   (wstęp dla grupy liczącej do 30 uczniów i maks. 2 opiekunów)  
 

Wstęp wolny  

•  dzieci do lat 6                     0 CZK 

•  osoby niepełnosprawne (osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem) – po okazaniu stosownej legitymacji    
•  przewodnicy posiadający licencję UE z klientami, którzy mają zakupione bilety do obiektów zwiedzania  
•  nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą szkolną (po jednej osobie opieki na każdych 15 uczniów) 
 

Fotografowanie wnętrz – licencja 

•  dozwolone jest fotografowanie wyłącznie bez użycia lampy błyskowej i statywu          50 CZK 

•  zabrania się fotografowania w ekspozycjach: II, IV i VI 
 
 

 
•  Bilety wstępu są ważne 2 dni. Bilet upoważnia tylko do jednorazowego wejścia do każdego z obiektów.  
•  Zakupionych biletów nie można zwrócić.  
•  Bilety ulgowe przysługują jedynie po okazaniu ważnej legitymacji lub dokumentu potwierdzającego naukę w systemie dziennym. 
    W przypadku grup po okazaniu listy uczniów szkoły podstawowej, średniej lub studentów potwierdzonej przez szkołę lub uczelnię 
    (pieczątka + podpis odpowiedzialnej osoby). Grupa szkolna: min. 10 osób. 
•  Bilet ulgowy nie przysługuje kierownikom grup, kierowcom lub innemu personelowi towarzyszącemu grupie. 
•  Przewodnicy posiadający licencję UE wchodząc do obiektów muszą okazać ważną licencję. 
•  Ceny biletów na wystawy, wykłady, koncerty i podobne imprezy są ustalane oddzielnie.  
 

 

Administracja Zamku Praskiego zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektów do zwiedzania lub całego kompleksu 
Zamku Praskiego z przyczyn technicznych lub państwowo-reprezentacyjnych. 

 

         RODZAJE BILETÓW WSTĘPU Normalny 
Ulgowy 

(*) 
Rodzinny 

(**)
 

Zamek Praski – Trasa A 

I Stary Pałac Królewski, III Bazylika św. Jerzego, V Złota Uliczka, VIII Katedra 
św. Wita, II Wystawa Z kart historii Zamku Praskiego, IX Pałac Rożembergów 

350 CZK 175 CZK 700 CZK 

Zamek Praski – Trasa B 
I Stary Pałac Królewski, III Bazylika św. Jerzego, V Złota Uliczka, VIII Katedra 

św. Wita 

250 CZK 125 CZK 500 CZK 

Zamek Praski – Trasa C 
 

IV Wystawa Skarb św Wita, VI Galeria Obrazów Zamku Praskiego 
350 CZK 175 CZK 700 CZK 

II Wystawa Z kart historii Zamku Praskiego 140 CZK 70 CZK 280 CZK 

IV Wystawa Skarb św Wita 250 CZK 125 CZK 500 CZK 

VI Galeria Obrazów Zamku Praskiego 100 CZK 50 CZK 200 CZK 

X Wielka wieża południowa Katedry św. Wita – Widokowa wieza 150 CZK / / 

CENNIK 

 


