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www.zamek-ogrodzieniec.pl

1 maja —  „W RYCERSKICH SZRANKACH” – program pokazów rycerskich z aktywnym udziałem publiczności.  
Mini turniej rycerski dla dzieci, walki pokazowe, walki sportowe, średniowieczna artyleria w godz. 15.00 
-18.00 (w cenie biletu wstępu na zamek)

2 maja — WIECZÓR Z DUCHAMI* — nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
3 maja —„SKRZYDLACI RYCERZE” – pokazy konne osadzone w realiach XVII w., godz. 15.30  

(w cenie biletu wstępu na zamek)
8 maja – NIEDZIELA Z PRZEWODNIKIEM - zwiedzanie zamku z przewodnikiem (w cenie biletu wstępu na zamek)
15 maja – ŚREDNIOWIECZNE ATELIER  -  pokaz mody średniowiecznej i tańców dawnych. Nauka tańca, prelekcja 

na temat „ historii ubioru” oraz przebieralnia dla zwiedzających. Możliwość wykonania zdjęć w strojach 
z epoki, godz. 15.30 (w cenie biletu wstępu na zamek)                                    

21 – 22 maja — FESTIWAL KULTURY WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA -  XIII NAJAZD BARBARZYŃCÓW  
-  międzynarodowy festyn historyczny. Podczas jego trwania zamek zamienia się w barwną osadę w której 
królują Wikingowie i Słowianie, a wojownicy z różnych zakątków Europy próbują stawać z nimi w szranki.  
Liczne warsztaty rzemieślnicze i kramy oferują publiczności wyroby z epoki: biżuterię, broń, ubrania oraz 
strawę ważoną według oryginalnych przepisów. W programie min. walki pokazowe, turnieje, wielka bitwa 
wojów. Tegoroczna impreza poświęcona jest 1050 rocznicy Chrztu Polski

26 maja - POKAZY RYCERSKIE NA ZAMKU — pokazy walk rycerskich, godz. 15.30 (w cenie biletu wstępu na zamek) 
28 maja – WAMPIRIADA - Noc Zamkowej Grozy, podczas której zwiedzający spotkają najbardziej znane postacie ze 

świata horroru. Klasyczni antybohaterowie, jak i całkowicie nowe postacie, ukryte w zamkowych zakamar-
kach sprawią, że włos zjeży Ci się na głowie, a na całym ciele dostaniesz gęsiej skórki. W najgorszym jednak 
wypadku, możesz też stracić oddech ze... śmiechu!

29 maja - PODRÓŻ Z GANDALFEM – zabawa z bohaterami „Władcy Pierścieni” na terenie Grodu na Górze Birów.  
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Wśród leśnych zakamarków i białych skał spotkać będzie można miesz-
kańców Gondoru, Rohanu i Shire. Śmiałkowie uczestniczący w grze będą musieli uważać by nie wpaść  
w otchłań Mordoru i łapy jego zwolenników. Niech światło zwycięży nad ciemnością!

* Zamkowa atrakcja dla miłośników dobrej zabawy „z dreszczykiem”. Nocne zwiedzanie zamku  
z przewodnikiem z udziałem aktorów, obowiązuje rezerwacja biletów.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz zmiany terminu i charakteru imprezy. Szczegóły dotyczą-
ce imprez na www.zamek-ogrodzieniec.pl



czerwiec 2016 czerwiec 2016

5 czerwca — III BIEG ZDOBYWCÓW ORLICH GNIAZD – impreza sportowa, organizowana 
przez Stowarzyszenie Grupa JURA’PL.

5 czerwca — AKADEMIA MAŁEGO RYCERZA - pokazy i zajęcia dla dzieci,  godz. 15.30  
(w cenie biletu wstępu na zamek)

12 czerwca —  GONITWY RYCERSKIE - widowiskowe pokazy konne w wykonaniu grupy 
konnej Dextrarius i Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej,  osadzone w realiach 
średniowiecza, XV w., godz. 15.30 (w cenie biletu wstępu na zamek)

18 czerwca — IMPREZA PLENEROWA

26 czerwca — NIEDZIELA Z PRZEWODNIKIEM - zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem 
(w cenie biletu wstępu na zamek)

www.zamek-ogrodzieniec.pl

* Zamkowa atrakcja dla miłośników dobrej zabawy „z dreszczykiem”. Nocne zwiedzanie zamku  
z przewodnikiem z udziałem aktorów, obowiązuje rezerwacja biletów.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz zmiany terminu i charakteru imprezy. Szczegóły dotyczą-
ce imprez na www.zamek-ogrodzieniec.pl



lipiec 2016 lipiec 2016

1 lipca — WIECZÓR Z DUCHAMI* - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

2-3 lipca — ”SZLACHECKA ZAWIERUCHA” - XVII w. festyn historyczny osadzony w czasach potopu 
szwedzkiego i powstań kozackich. Obozowiska historyczne, nauka tańców dawnych, pojedynki na 
szable, scenki rodzajowe i konkursy dla publiczności. Pokazy konne najlepszej ówcześnie formacji 
wojskowej – Husarii oraz widowiskowa bitwa o zamek. 

8 lipca — WIECZÓR Z DUCHAMI * - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

10 lipca —  NIEDZIELA Z PRZEWODNIKIEM - zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem (w cenie biletu 
wstępu na zamek)

15 lipca — WIECZÓR Z DUCHAMI *- nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
16 - 17 lipca —OGRODZIENIECKA ODYSEJA HISTORYCZNA - Impreza mająca za zadanie przybliżyć 

ciekawostki oraz rozwiązać zagadki historii od czasów antycznych do czasów współczesnych.
Na jednym polu przy zamku ogrodzienieckim staną obok siebie przeróżne jednostki militarne od 
rzymskich gladiatorów po partyzantów z czasów II wojny światowej. Będzie można zobaczyć jak 
ewoluowały stroje, uzbrojenie oraz obozowiska żołnierzy na przestrzeni dziejów. 
Zapraszamy do podróży w czasie. 

22 lipca — WIECZÓR Z DUCHAMI *- nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

24 lipca — ŚREDNIOWIECZNE ATELIER -  pokaz mody średniowiecznej i tańców dawnych. Nauka tańca, 
prelekcja na temat „ historii ubioru” oraz przebieralnia dla zwiedzających. Możliwość wykonania 
zdjęć w strojach z epoki, godz. 15.30 (w cenie biletu wstępu na zamek)                                    

29 lipca — WIECZÓR Z DUCHAMI *- nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

31 lipca – SZWOLEŻEROWIE – XIX w. pokazy konne w wykonaniu grupy konnej Dextrarius i Bractwa 
Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej,  godz. 15.30 (w cenie biletu wstępu na zamek)

www.zamek-ogrodzieniec.pl

* Zamkowa atrakcja dla miłośników dobrej zabawy „z dreszczykiem”. Nocne zwiedzanie zamku  
z przewodnikiem z udziałem aktorów, obowiązuje rezerwacja biletów.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz zmiany terminu i charakteru imprezy. Szczegóły dotyczą-
ce imprez na www.zamek-ogrodzieniec.pl



sierpień 2016

wrzesień 2016

sierpień 2016

5 sierpnia — WIECZÓR Z DUCHAMI*- nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
6 – 7 sierpnia — XIX  TURNIEJ RYCERSKI -  tradycyjna impreza osadzona w realiach średniowiecza - XV w., w której 

udział biorą bractwa rycerskie z kraju i zagranicy. Turniej zapasów, walki na ostre, bohurt, zabawy dla publicz-
ności, tańce dawne i średniowieczna kuchnia. Pokazy konne oraz wielka, wieczorna bitwa.    

12 sierpnia — WIECZÓR Z DUCHAMI* - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
13 sierpnia — WAMPIRIADA - Noc Zamkowej Grozy, podczas której zwiedzający spotkają najbardziej znane postacie ze 

świata horroru. Klasyczni antybohaterowie, jak i całkowicie nowe postacie, ukryte w zamkowych zakamarkach 
sprawią, że włos zjeży Ci się na głowie, a na całym ciele dostaniesz gęsiej skórki. W najgorszym jednak wypad-
ku, możesz też stracić oddech ze... śmiechu!

14 sierpnia – PODRÓŻ Z GANDALFEM – zabawa z bohaterami „Władcy Pierścieni” na terenie Grodu na Górze Birów. Nic 
nie będzie już takie jak dawniej. Wśród leśnych zakamarków i białych skał spotkać będzie można mieszkańców 
Gondoru, Rohanu i Shire. Śmiałkowie uczestniczący w grze będą musieli uważać by nie wpaść w otchłań 
Mordoru i łapy jego zwolenników. Niech światło zwycięży nad ciemnością! 

15 sierpnia — POKAZY RYCERSKIE NA ZAMKU —  pokazy walk rycerskich, godz. 15.30 (w cenie biletu wstępu na zamek)
19 sierpnia — WIECZÓR Z DUCHAMI* - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
21 sierpnia — LISOWSZCZYCY - lekka jazda polska – pokazy konne XVII w., godz. 15.30 

 (w cenie biletu wstępu na zamek)
26 sierpnia — WIECZÓR Z DUCHAMI* - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
27 sierpnia — ŚWIĘTO GMINY OGRODZIENIEC -  impreza dla całych rodzin z pokazem pirotechniki i koncertami gwiazd. 
28 sierpnia — NIEDZIELA Z PRZEWODNIKIEM - zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem (w cenie biletu wstępu na zamek)

4, 11, 18, 25 — POKAZY RYCERSKIE NA ZAMKU - pokazy walk rycerskich, godz. 15.00 w cennie biletu wstępu na zamek

www.zamek-ogrodzieniec.pl

* Zamkowa atrakcja dla miłośników dobrej zabawy „z dreszczykiem”. Nocne zwiedzanie zamku  
z przewodnikiem z udziałem aktorów, obowiązuje rezerwacja biletów.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz zmiany terminu i charakteru imprezy. Szczegóły dotyczą-
ce imprez na www.zamek-ogrodzieniec.pl



BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE:
• uczniom, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym i ich 

opiekunom  - za okazaniem odpowiedniej legitymacji
• rodzinom 2+3 (dwoje dorosłych oraz co najmniej troje dzieci w wieku 6-18 lat)

WSTĘP WOLNY PRZYSŁUGUJE:
• dzieciom do lat 6 - nie dotyczy grup zorganizowanych 
• jednemu opiekunowi na 10 uczniów w grupie szkolnej/ młodzieżowej (pozostali opiekunowie 

zwiedzanie płatne)
• pilotowi lub opiekunowi grupy zorganizowanej

* ceny biletów nie obowiązują na imprezy wymienione w kalendarzu imprez
** do ceny zwiedzania ruin z przewodnikiem należy doliczyć bilety wstępu do obiektu

grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.

RODZAJ BILETU*

ZWIEDZANIE RUIN ZAMKU Z PRZEWODNIKIEM**

ZAMEK

W JĘZYKU POLSKIM

GRÓD NA GÓRZE BIRÓW

W JĘZYKU ANGIELSKIM

ULGOWY

8,00 zł/os

175 zł/grupa

4,00 zł/os

250 zł/grupa

12,00 zł/os

5,00 zł/os

NORMALNY

ZAMEK + GRÓD NA GÓRZE BIRÓW 11,00 zł/os 16,00 zł/os

e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
www.zamek-ogrodzieniec.pl

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu 
czynny codziennie

IV  10.00-18.00*,    V- VIII   9.00 – 20.00,   IX  9.00 – 19.00,  X od 9.00 do zmroku.
* czynny w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz stanu prac modernizacyjnych, prowadzonych na obiekcie

Gród na Górze Birów w Podzamczu 
czynny codziennie

IV 10.00 - 18.00*,    V-VIII pn.-cz. 9.00 – 20.00,   IX 9.00 – 18.00,  X od 9.00 do zmroku.
* czynny w zależności od panujących warunków atmosferycznych

CENNIK 2016

SPACER PRZEZ EPOKI 

Wycieczka  z przewodnikiem . Uczestnicy 
zwiedzają drewnianą osadę na Górze Birów, 
umocnienia wojenne z 1944r. znajdujące się na 
wzgórzu zwanym „Suchy Połeć”  oraz ruiny Zamku 
Ogrodzienieckiego.
“Spacer przez epoki – od neolitu po 
współczesność”  to niezliczona ilość wrażeń i co 
najmniej 4 godzinna podróż w przeszłość.

Koszt atrakcji: 300 zł/przewodnik + bilety wstępu 
dla uczestników (11 zł/os.)

„ZAMEK” Sp. z o.o. 42 - 440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66
tel/fax: 32 67 32 220, 32 67 32 991

KASA ZAMEK – 32 67 32 285             KASA GRÓD – 695 596 298

ATRAKCJE DODATKOWE ŻYWA LEKCJA HISTORII

Lekcje Żywej Historii przygotowane są przez jedną
 z najbardziej znanych i doświadczonych grup 
rekonstrukcyjnych. Podczas zajęć słuchacz 
niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat 
średniowiecza i staje się walecznym rycerzem lub 
zacną damą dworu…

obowiązuje wcześniejsza rezerwacja 
lekcje odbywają się we wtorki i czwartki (w 
miesiącach maj - czerwiec) i są dostosowane do 
wieku uczestników 
istnieje możliwość organizacji atrakcji  w innym 
terminie na życzenie grupy - szczegóły ustalane 
indywidualnie. 

Koszt: 12 zł/os. (cena obowiązuje przy grupie min. 30 os.)



zamekogrodzieniecki

www.zamek-ogrodzieniec.pl

Zamek Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec

tel. 32 67 32 220

gościniecpod l i l i jką
gródnagórzebirów



Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu wzniesiony za czasów króla Kazimierza 
Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko – Częstochowskiej 
(515,5m n.p.m.) jest największym i najbardziej rozpoznawalnym zamkiem 

ze wszystkich Orlich Gniazd. Stanowi doskonały przykład kunsztu dawnych 
budowniczych, którzy na przestrzeni wieków uczynili  z Ogrodzieńca wystawną 
magnacką rezydencję. Niestety burzliwe dzieje naszego państwa nie ominęły, także  
i Zamku. Dwukrotnie zdobyty i spalony przez zastępy Szwedów podczas 
potopu w XVII w., nigdy nie odzyskał już swojej dawnej świetności. Dzisiaj 
Zamek Ogrodzieniecki funkcjonuje jako tzw. trwała ruina. Nie znaczy to jednak, 
że na obiekcie nie zachodzą żadne zmiany. Jest wręcz przeciwnie. Dzięki 
przeprowadzonej w ostatnich latach modernizacji Zamek zyskał zupełnie nową, 
jednokierunkową trasę zwiedzania, na której można podziwiać min. odbudowane 
drewniane krużganki oraz dotrzeć  do miejsc wcześniej nie dostępnych dla 
odwiedzających. Zamek Ogrodzieniecki, także nocą skrywa wiele tajemnic. 
Wykonana niedawno iluminacja ruin pozwala podziwiać Ogrodzieniec  po 
zapadnięciu zmroku. Wtedy na Zamku w niesamowitej scenerii, królują zjawy  
i duszki, barwnie przybliżające turystom legendy i historie tego miejsca. Po prostu: 
Nocą… strasznie tu fajnie.ZA

M
EK



Zamkowa oferta to propozycja dla całych rodzin, łącząca 
edukację z rozrywką i przede wszystkim  dobrą zabawą. 
Zapraszamy do odwiedzenia Zamkowego Muzeum, Karczmy 

Rycerskiej, w której organizowane są biesiady staropolskie oraz 
Katowni Warszyckiego - wystawy dawnych narzędzi tortur. 
W kazamatach Kurzej Stopy, usytuowana została Zbrojownia 
Zamku Ogrodzieniec, przedstawiająca ewolucję uzbrojenia 
zaczepnego i ochronnego na przestrzeni epok, od wieku 
XIII do XX. Poza tradycyjnym zwiedzaniem ruin na turystów 
czekają min. „Wieczory z Duchami”, animacje i wycieczki 
profilowane, imprezy plenerowe: turnieje rycerskie, koncerty, 
festyny rodzinne i inscenizacje historyczne. W najbliższej 
okolicy można odwiedzić wczesnosłowiański, drewniany 
Gród Królewski na Górze Birów oraz zobaczyć linię okopów  
i umocnień z czasów I i II wojny światowej. Dostępne atrakcje 
oraz bogata oferta turystyczna sprawiają, że każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie, zarówno na jednodniowy pobyt z rodziną, jak i 
zorganizowany przyjazd z wycieczką szkolną.  ZA

M
EK



O F E R TA  E V E N T O WA
W udostępnionych wnętrzach Zamku Ogrodzienieckiego, 
Karczmie Rycerskiej, na dziedzińcu głównym i tak zwanym 

przedzamczu przygotowujemy  dla naszych Gości 
wszelkiego rodzaju imprezy wraz z atrakcjami towarzyszącymi.

Zachęcamy do organizacji:
- imprez firmowych
- biesiad staropolskich
- uroczystości rodzinnych
- kolacji dla dwojga
- ognisk z pieczeniem kiełbasek 
- spotkań grillowych
- zaręczyn
- ślubów cywilnych
- pikników firmowych
- szkoleń , wystaw, konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się  
z naszą szczegółową ofertą dostępną na 
stronie internetowej
www.zamek-ogrodzieniec.pl

Kontakt z działem organizacji imprez:
tel. 32 67 32 220 w. 14



Zamkowa atrakcja dla miłośników dobrej zabawy „ z dreszczykiem”
Oferta nocnego zwiedzania zamku z przewodnikiem dla grup  zorganizowanych, a w okresie 
wakacyjnym także dla turystów indywidualnych. Szczegóły na www.zamek-ogrodzieniec.pl

Zabierzemy Was w podróż po zamkowych murach opowiadając owiane legendą historie, 
a z ciemnych zakamarków wyłonią się niespodziewanie zjawy... będą działy się rzeczy 
niesłychane.

Czas zwiedzania ok. 45 minut. Oferta realizowana po zmroku.

WIECZORY Z DUCHAMI



Po zwiedzeniu Zamku Ogrodzienieckiego, koniecznie należy zobaczyć zrekonstruowany Gród Królewski 
na Górze Birów. To prawdziwa gratka dla miłośników historii i poszukiwaczy śladów przeszłości. W 
masywie ostańca, na którym usytuowano drewniane grodzisko, znajdują się liczne jaskinie, dawniej 

zamieszkiwane przez naszych praprzodków. Przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły fakt 
bytności ludzi w tym miejscu już 30 tyś. lat temu. Znalezione, pochodzące z różnych epok artefakty: rogowe  
i krzemienne narzędzia, przęśliki tkackie, groty strzał, końskie podkowy, czy gliniane naczynia umożliwiły 
poznanie historii miejsca i sposobu życia jego dawnych mieszkańców. Ostatni okres osadnictwa na terenie 
Birowa  przypada na czasy wczesnośredniowieczne i średniowieczne. Powstała tu wtedy osada słowiańska 
wraz z położonym u podnóża góry cmentarzyskiem kurhanowym.  Obecnie w zrekonstruowanym, 
stylizowanym na średniowieczną osadę Grodzie, turyści mogą zobaczyć wystawy tematyczne zgromadzone 
w chacie właściciela osady i wieży wojowników, w której znajdują się także, znalezione podczas prowadzonych 
badań artefakty. Dla szkół i grup zorganizowanych przygotowano możliwość wzięcia udziału w wycieczkach 
profilowanych, żywych lekcjach historii, czy „Spacerze przez epoki” – podróży z przewodnikiem od czasów 
najdawniejszych po współczesność. 

G R Ó D  N A 
G Ó R Z E  B I R Ó W



SPECJALNE RABATY dla grup zakwaterowanych w Gościńcu
WIECZÓR Z DUCHAMI  - 22 zł/os. ( cena obowiązuje przy grupie min. 30 os.)
Ognisko z kiełbaskami - gratis ( w cenie kolacji )
Żywa lekcja historii - 12 zł/os. ( w dowolnym terminie,  cena obowiązuje przy grupie min. 30 os.)
Wstęp na Zamek Ogrodzieniecki i Gród na Górze Birów - 11 zł/os. ( jeden bilet = nieograniczona możliwość wejść )

Obiady dla wycieczek szkolnych  
- domowe posiłki
- tanie zestawy 
- kompot/woda w zestawie gratis
- rabaty dla pilota, przewodnika, kierowcy
- kawa/ herbata gratis dla opiekunów

nowy obiekt 
noclegowo-gastronomiczny

na Jurze

GOŚCINIEC POD LILIJKĄ
D L A  W Y C I E C Z E K  S Z K O L N Y C H
I  G R U P  M Ł O D Z I E Ż O W Y C H

42-440 Podzamcze
ul. Wojska Polskiego 21
tel. 32 67 32 145, 32 67 32 220
biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

Lokalizacja: 
200m od Zamku Ogrodzienieckiego 
i 1000 m od Grodu na Górze Birów

OFERUJEMY:
- zakwaterowanie w przytulnych pokojach z łazienką i TV - 45 miejsc  

noclegowych ( + ew. dostawki – 4 szt.)
- domowe jedzenie przygotowywane w kuchni bezpośrednio w obiekcie:   
        śniadanie w formie szwedzkiego stołu, zawsze z ciepłym posiłkiem
        dwudaniowe obiady/ obiadokolacje
- salę do organizacji zabaw, dyskoteki,  atrakcji dodatkowych dla dzieciaków 

np. warsztatów 
- bezpłatny parking
- obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
- możliwość negocjacji cen w zależności od terminu przyjazdu i długości 

pobytu
- bezpłatny pobyt dla opiekunów ( 1/15 os.)
- WYSOKI STANDARD – NISKIE CENY 



GOŚCINIEC POD L IL I JKĄ
P A K I E T Y  I  P R O G R A M Y  P O B Y T O W E

DZIEŃ 1
„Poznaj duchy Jury” - prezentacja multimedialna
z quizem w Pracowni Zabawy.
„Twój duch”: T-shirt, breloczek, magnes, przypinka
– pamiątka z Jury z własnym wizerunkiem ducha.
Obiad z duchami – zrób własną pizzę.

Stary Młyn i czy coś straszyło w młynach.
Manufaktura lizaków i produkcja słodkich amonitów.
Pobyt w Gościńcu pod Lilijką (nocleg i obiadoko-
lacja).
„Wieczór z Duchami” - nocne zwiedzanie zamku
z animacją prezentowanych legend.

DZIEŃ 2
Pobyt w Gościńcu pod Lilijką (śniadanie).
Zwiedzanie Grodu na Górze Birów.
Wizyta w Sali Tortur na terenie Zamku Ogrodzie-
nieckiego.
Ognisko z kiełbaskami.

W Y C I E C Z K A 
D U C H Y  J U R Y 2  d n i

Atrakcyjne Podzamcze 
2 dni u stóp średniowiecznej warowni 

DZIEŃ 1
Przyjazd i zakwaterowanie w Gościńcu Pod Lilijką 
SPACER PRZEZ EPOKI – wycieczka piesza po 
okolicy w przewodnikiem – zwiedzanie Grodu 
na Górze Birów, umocnień z czasów II wojny 
światowej, ruin Zamku Ogrodzienieckiego 
Obiad w KARCZMIE RYCERSKIEJ znajdującej się w 
piwnicach zamkowych 
Żywa Lekcja Historii – Szlakiem Rycerzy  
i Dam  - program dla aktywnych, zapewniający 
uczestnikom możliwość nabycia umiejętności nie-
zbędnych do przeżycia w średniowieczu, poprzez 
udział w wielu konkurencjach
Adrenalina Park – park linowy lub gra terenowa 
– SEKRETY SKALNEGO MIASTA
Kolacja – ognisko z kiełbaskami na terenie 
przedzamcza lub grill przy Gościńcu
Dyskoteka 

DZIEŃ 2
Śniadanie – szwedzki stół
Zwiedzanie PARKU ROZRYWKI OGRODZIENIEC 
– Park Miniatur, Park Rozrywki, Park Doświad-
czeń Fizycznych, Dom Legend i Strachów
Obiad dwudaniowy 

Cena 149 zł/os. ( cena obowiązuje dla grup min. 32 os.)

Cena 169 zł/os.  (cena obowiązuje dla grup min. 30 os.)

Więcej programów dostępnych na
www.zamek-ogrodzieniec.pl




