CENÍK
Plné
vstupné

Sleva (*)

Rodinné
vstupné (**)

Pražský hrad – Okruh
I Starý královský palác, III Bazilika sv. Jiří, V Zlatá ulička, VIII Katedrála sv.
Víta

250 Kč

125 Kč

500 Kč

X Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž

150 Kč

80 Kč

300 Kč

DRUHY VSTUPENEK

* Sleva: mládež od 6 do 16 let • studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let (včetně) • senioři od 65 let (včetně)
** Rodinné vstupné: 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby

Audioprůvodce
• cena za 1 přístroj na 3 hodiny
(čeština, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, ruština, korejština)

100 Kč

Prohlídky s profesionálními průvodci Správy Pražského hradu
• Cena za osobu a každou započatou hodinu výkladu
(čeština, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, polština, ruština)

50 Kč

Vstupné pro třídy základních škol
Pražský hrad – okruh
• žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou
(vstupné pro skupinu do počtu 30 žáků a max. 2 osoby doprovodu)

150 Kč

Volný vstup
•
•
•
•

děti do 6 let
držitelé průkazu ZTP (ZTP/P včetně jedné osoby doprovodu)
licencovaní průvodci EU s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů
pedagogický doprovod školních skupin (na 15 žáků nebo studentů má nárok 1 osoba doprovodu na volné vstupné)

0 Kč

Fotografování interiérů – licence
• fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu

50 Kč

• Vstupenky jsou platné 2 dny. Do každého objektu je umožněn vstup s platnou vstupenkou pouze jednou.
• Zakoupené vstupenky nelze vracet.
• Slevy jsou poskytovány pouze po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.

U skupin po předložení jmenného seznamu studentů ZŠ, SŠ nebo VŠ potvrzeného školou (razítko + podpis odpovědné osoby).
Školní skupiny: min. 10 osob.
• Vedoucí skupin, řidiči nebo jiný personál doprovázející skupinu nemají nárok na zlevněné vstupné.
• Licencovaní průvodci EU se při vstupu do objektů musí prokázat platnou licencí.
• Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.

Správa Pražského hradu si vyhrazuje právo na uzavření návštěvnických objektů či celého areálu Pražského hradu
z provozních či státně-reprezentačních důvodů.

