
WYCIECZKI SZKOLNE 
W ZAMKU KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU

OFERTA 
EDUKACYJNA



700 lat historii. 
Z tego długiego okresu wybraliśmy najważniejsze  

etapy w dziejach Zamku Książ w Wałbrzychu  
i przygotowaliśmy specjalne trasy zwiedzania  

dla uczniów szkół podstawowych  
oraz ponadpodstawowych. 

Zwiedzanie połączyliśmy z zabawami i zadaniami  
odpowiednimi dla każdej grupy wiekowej. 

Nauka poprzez zabawę to myśl, która  
przyświecała całemu zespołowi Książa  

pracującemu nad nowym programem edukacyjnym.  
W efekcie powstało 8 specjalnych zajęć,  

podczas których uczestnicy będą się uczyć, 
 ale i bardzo dobrze bawić.

Wspólnie rozbudźmy w młodzieży pasję  
do podróży i chęć odkrywania historii. 

Zapraszamy do Zamku Książ.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10:00-16:00. 

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu i godzin  
po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Liczba uczestników:
Zajęcia prowadzimy dla minimum 15 osób. 
Grupa maksymalnie może liczyć 35 osób. 
 
W przypadku większych klas uczestnicy  
dzieleni są na mniejsze grupy. 
Gwarantujemy darmowy wstęp na zajęcia  
dla jednego opiekuna na 10 uczestników.

Rezerwacja zajęć: 
Tel. 74 66 43 834
Mail: info@ksiaz.walbrzych.pl

Prosimy o rezerwację zajęć z minimum  
tygodniowym wyprzedzeniem

Miejsce:
Każde zajęcia odbywają się w Zamku Książ  
w Wałbrzychu, w przestrzeniach dedykowanych  
uczniom oraz w zamkowych komnatach  
na trasie zwiedzania. 
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Co mają wspólnego jednorożec,  
olbrzym i biały wilk?

PRZEDSZKOLA I KLASY I-IIHistoria Książa skrywa wiele tajemnic i zaskakujących 

postaci. Najmłodsi turyści odkryją sekretne miejsca na 

mapie Książa. Poznają księżną Daisy, dowiedzą się, kto 

był zamkowym fotografem, a na koniec sami  

zamienią się w nadwornych malarzy. Czas trwania: 90 minutKoszt: 35 zł

BAŚNIOWY 
KSIĄŻ

MAGICZNY 
ZAMEK

To podróż do zamkowej krainy baśni i legend.
PRZEDSZKOLA I KLASY I-IV

Podczas aktywnej, edukacyjnej ,„podróży w czasie”  

dzieci spotykają książęcego strażnika, z którym  

przemierzają zamkowe dzieje. Wędrując tajemniczymi  

piwnicami i salonami, mali podróżnicy szukają  

zaginionego skarbu i magicznej Książęcej Skały.Czas trwania: 90 minutKoszt: 35 zł

76



To będzie dzień pełen wrażeń. KLASY I-IV

Zaczniemy go od przygotowań do turnieju rycerskiego  

dla najmłodszych. Dlaczego w Zamku mamy Salę Rycerską?  

Kto odwiedzał Książ przed wiekami? Jakie bale tu 

wyprawiano? I dlaczego Książ jest zamkiem, a nie pałacem? 

Zamieniając się w mieszkańców Książa, odkryjemy jego 

wspaniałą historią. 
Czas trwania: 150 minutKoszt: 60 zł

A gdyby tak zamieszkać w domu  
z 400 pokojami? 

KLASY II-V

Podczas tego zwiedzania króluje wyobraźnia.  

Dzieci poznają zamkowych mieszkańców i dowiedzą się, 

jak dawniej spędzano czas. A wszystko po to,  

aby zwyciężyć w quizie kończącym naszą zamkową  

przygodę. 

Czas trwania: 90 minutKoszt: 35 zł

DZIEŃ  
W KSIĄŻU

ZAMKOWE 
ŻYCIE
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Historia może być fascynująca. KLASY V-VIII I SZKOŁY ŚREDNIEMówi się, że ta z Zamku to idealny scenariusz na film.  

Przekonają się o tym młodzi turyści. Poznają sekrety 

Książa, a następnie zwiedzą podziemia. Ostatnią sceną 

zamkowi zdobywcy wiedzy napiszą sami – drużynowy 

quiz może wygrać tylko jeden zespół. Duża dawka wiedzy  

i dobrej zabawy gwarantowane. 
 
Czas trwania: 90 minut w zamku i 45 minut w podziemiach

Koszt: 55 zł

Zamek Książ wciąż skrywa niewyjaśnione historie.
KLASY V-VIII I SZKOŁY ŚREDNIECzy do zamku dojechał legendarny Złoty Pociąg?  

Gdzie znajdują się perły Księżnej Daisy? Wspólnie z młodymi  

turystami poszukamy odpowiedzi na najważniejsze pytania  

z historii Książa. Rozwiązanie zagadki łatwiej znaleźć  

pracując zespołowo. Najlepsza drużyna uzyska miano  

Zamkowego Zespołu Ekspertów. Czas trwania: 90 minutKoszt: 35 zł

ZAMKOWE 
TAJEMNICE

ZAMKOWE TAJEMNICE  
i PODZIEMIA
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To podróż przez dzieje Książa inspirowana  

smakami z dawnych lat.KLASY V-VIII I SZKOŁY ŚREDNIEWspólnie odwiedzimy zamkową kuchnię, odkryjemy  

niezwykły talent mistrza smaków Książa, a także  

zobaczymy tajemnicze „strachy”. To zwiedzanie  

z dużą dawką wiedzy i odkrywaniem niedostępnych  

na co dzień przestrzeni. 
Czas trwania: 90 minutKoszt: 35 zł

KSIĄŻ  
OD KUCHNI

Jeden dzień w Zamku.KLASY V-VIII I SZKOŁY ŚREDNIE5 atrakcji i mnóstwo historii. Podczas pobytu w naszym  

Kompleksie dzieci poznają historię Książa, odkryją tajemnice  

zamkowych podziemi, zwiedzą historyczne Stado Ogierów,  

a w drodze do Palmiarni odwiedzą Mauzoleum.Czas trwania: 150 minutKoszt: 60 zł

DZIEŃ  
W KSIĄŻU
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Zostańcie u nas na dłużej. Na terenie naszego kompleksu znajduje się Hotel Książ.  

To doskonałe miejsce do organizacji kolonii, zielonych szkół  

i wycieczek wyjazdowych. 
Chcecie poznać szczegóły? Polecamy kontakt  

z naszym hotelem. Całodobowa recepcja: mail: hotel@ksiaz.walbrzych.pl
tel. 74 66 43 890 

NOCLEG  
W ZAMKU

Każda wycieczka szkolna do Zamku obejmuje  

także zwiedzanie wałbrzyskiej Palmiarni. 
To miejsce z niezwykłą historią.Jej budowa trwała cztery lata i kosztowała zawrotną 

kwotę 7 milionów marek w złocie. Wart uwagi jest budulec 

wnętrz oranżerii. Książę von Hochberg (ówczesny właściciel 

Książa) sprowadził z Sycylii siedem wagonów kolejowych,  

wypełnionych zastygłą lawą z wulkanu Etna. A wszystko  

dla swojej ukochanej, księżnej Daisy. Młodzi turyści mogą zobaczyć, jak dziś wygląda Palmiarnia  

z ponad 250 gatunkami roślin i zwierzętami, na czele  

z naszymi najmłodszymi mieszkańcami – lemurami Katta.

PALMIARNIA

14 15



Wydarzenia specjalne

Poza stałą ofertą wycieczek polecamy Państwa uwadze  
wydarzenia specjalne, takie jak:

BAŚNIOWY KSIĄŻ ŚW. MIKOŁAJA, 

WIELKANOCNY ZAMEK PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA, 

ZAMKOWA ZIMOWA KRAINA, 

NOCNE ZWIEDZANIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. 

Szczegóły każdego wydarzenia znajdą Państwo  
na naszej stronie: 

www.ksiaz.walbrzych.pl

 KsiazWalbrzych

 ksiazcastle

zaplanuj swoją wizytę 
w Książu
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Rezerwacja zajęć: 
Tel. 74 66 43 834

Mail: info@ksiaz.walbrzych.pl


