
Zapraszamy Państwa na niezapomnia-
ne wakacje w Zamku Książ. Specjalnie 
z myślą o najmłodszych turystach stwo-
rzyliśmy bogatą ofertę zajęć letnich, 
podczas których nie zabraknie kreatyw-
nych aktywności. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom starszych roczników 
przygotowaliśmy trasę specjalną, po-
szerzoną o podziemia lub obejmującą 
niedostępne za dnia części zamku, co za-
inspiruje ich do dalszego odkrywania ta-
jemnic przeszłości. Z pewnością wspól-
ne odrywanie zamkowych sekretów 
będzie niezwykłą przygodą.

Zajęcia prowadzimy w języku polskim, 
angielskim, niemieckim i włoskim.

W przypadku zajęć w języku obcym 
obowiązuje dopłata 10 zł od osoby.

Więcej informacji: 
info@ksiaz.walbrzych.pl

Tel.: 74 66 43 834

INFORMACJE PRAKTYCZNE
BEZPIECZEŃSTWO
Zarówno sale edukacyjne, jak i te, które znajdują się na 
trasie zwiedzania są regularnie dezynfekowane. Przed salami 
edukacyjnymi znajdują się płyny dezynfekujące. 
Zajęcia prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego.

REZERWACJA ZAJĘĆ
Tel. 74 66 43 834 
Mail: info@ksiaz.walbrzych.pl

Zapisy na zajęcia Baśniowy Książ: 
tel. 693 771 391

Prosimy o rezerwację zajęć z minimum  
tygodniowym wyprzedzeniem.

MIEJSCE
Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach edukacyjnych 
Zamku Książ w Wałbrzychu. Podczas zajęć uczestnicy 
zobaczą także historyczne wnętrza Zamku.

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.

Zamek Książ w Wałbrzychu
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych

www . ksiaz . walbrzych.pl
  KsiazWalbrzych



ZAMKOWE TAJEMNICE
klasy IV-VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia 

Zamek Książ wciąż skrywa niewyjaśnione historie, m.in. takie, jak hipotezy o przezna-czeniu wojennych podziemi, czy miejscu pochówku Księżnej Daisy. Zwiedzając zamek i oglądając jego historyczne zdjęcia pozna-my historie, które do dziś pozostają niewy-jaśnione. 

  35 zł *       90 min

ZAMEK I PODZIEMIA 

klasy IV-VIII szkoły podstawowej, 

szkoła średnia

Zajęcia łączone to doskonała okazja, by 

w ciągu jednego dnia zwiedzić zarówno ma-

jestatyczny Książ, jak i tajemnicze podziemia. 

Zrealizujemy dla Państwa wybraną lekcję na 

zamku, a następnie zabierzemy na podziem-

ny spacer, podczas którego uczniowie zoba-

czą potężną wybetonowaną halę oraz kory-

tarze wykute w surowej skale. Poznają tam 

nie tylko historię książańskich podziemi, ale 

również teorie o celu ich powstania. Wszyst-

ko zaprezentowane w atrakcyjnej formie 

prezentacji audiowizualnych.

  55 zł*        100 min
60 minut zamek
40 minut podziemia

ZBUDUJMY SOBIE ZAMEK

przedszkola, klasy I-IV szkoły 

podstawowej

Czym różni się zamek od pałacu? Która 

sala w Książu jest najcenniejsza i dlaczego?  

Co to jest architektura? Wspólnie poszuka-

my odpowiedzi na te pytania, spacerując po 

zamku. Następnie obejrzymy historyczne 

zdjęcia i stworzymy własny projekt zamku.

  35 zł *       90 min

* Cena zawiera także zwiedzanie Palmiarni 
 (w tym samym dniu)

KSIĘŻNICZKI 

I RYCERZE NA ZAMKU

przedszkola, klasy I-IV szkoły 

podstawowej

Pokażemy zamek sprzed wieków, opowiemy 

ciekawostki z okresu, gdy w Książu można 

było spotkać prawdziwe księżniczki i ryce-

rzy. A na archiwalnych fotografiach pokaże-

my dawne życie mieszkańców Książa.

  32 zł *       60 min

BAŚNIOWY KSIĄŻ
przedszkola, klasy I-IV szkoły podstawowej

To podróż do zamkowej krainy baśni i legend. Podczas aktywnej, edukacyjnej ,„podróży w czasie” dzieci spotykają średniowieczną księżną Annę, z którą przemierzają zamko-we dzieje. Wędrując tajemniczymi piwnica-mi i salonami, mali podróżnicy szukają zagi-nionego skarbu i magicznej Książęcej Skały. 
  35 zł *       90 min


