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MAJ 2016 MAJ 2016

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 osadzone w realiach 
średniowiecza, XV w., godz. 15.30 (w cenie biletu wstępu na zamek)

18 czerwca — IMPREZA PLENEROWA

2 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 od czasów 
najdawniejszych do czasów współczesnych. 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,
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.)


