
I. Sznajder Sp. z o.o. – lodziarnia zlokalizowana w Ogrodach Idy  
przy fontannie

II. Ośla Brama – gastronomia zlokalizowana przy wejściu  do podziemi
III. Restauracja Książęca – położona na przedzamczu,  obok recepcji 

Hotelu Książ

IV. Bilet: RODZINNE ZWIEDZANIE, PALMIARNIA 

CENA: 69 zł / bilet normalny i 64 zł / bilet ulgowy

* bon można zrealizować w 3 gastronomiach zlokalizowanych  
na terenie Zamku Książ:

Ważne informacje:

 oferta dot. zwiedzania obiektów na zasadach: zamku z zestawem audioguide, podziemi 
z przewodnikiem, palmiarni bez przewodnika, stada ogierów bez przewodnika, mauzo-
leum bez przewodnika,

 zakup pakietów jest możliwy wyłącznie w kasach zamkowych lub na recepcji Hotelu 
Książ. Nie ma możliwości ich zakupu online,

 klienci realizujący bon turystyczny w zamku otrzymywać będą fakturę VAT imienną jako 
dokument sprzedaży. Nie ma możliwości otrzymania paragonu przy realizacji bonów,

 zakup pakietu musi zostać w całości pokryty z bonu, nie ma możliwości dopłaty pozo-
stałej części kwoty inną metodą płatności,

 w przypadku realizacji bonu żywieniowego w wybranej gastronomii i przekroczeniu 
wartości bonu (20 zł) Klient zobowiązany będzie do dopłacenia różnicy gotówką lub 
kartą płatniczą. W przypadku niewykorzystania całości kwoty bonu, niewykorzystana 
kwota przepada. Nie ma możliwości zrealizowania 1 bonu w różnych gastronomiach,

 bon żywieniowy należy zrealizować w dniu realizacji pakietu (data widnieje na bonie),
 klient chcący zrealizować bon turystyczny jest zobowiązany do przygotowania numeru 

bonu oraz 16 cyfrowego kodu płatności przed podejściem do kasy. W przypadku braku 
tych informacji, klient będzie zmuszony do odejścia od okienka i powrotu do kolejki.

ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU

W ramach pakietów turystycznych
(w cenie bon żywieniowy w wysokości 20 zł  

I. Bilet All Day Ticket „,5 atrakcji w 1”

ZAMEK, PODZIEMIA, STADO OGIERÓW, MAUZOLEUM, PALMIARNIA
CENA: 99 zł / bilet normalny i 89 zł / bilet ulgowy

II. Bilet: ZAMEK, PODZIEMIA, PALMIARNIA 

CENA: 89 zł / bilet normalny i 79 zł / bilet ulgowy

III. Bilet: ZAMEK, PALMIARNIA

CENA: 69 zł / bilet normalny i 59 zł / bilet ulgowy

U nas zrealizujesz Bon Turystyczny


