
Ze względu na duże zainteresowanie Festiwalem Kwiatów i Sztuki, wszystkim zmotoryzowanym turystom polecamy skorzystanie z parkingu marketu 
Auchan w Wałbrzychu, a następnie dojazd w pobliże terenu festiwalu autobusami festiwalowymi, które będą kursować co 15-30 min. Specjalnie
z myślą o naszych gościach parking Auchan będzie dostępny bezpłatnie w dniach 30.04 -03.05.2019 r.  Takie rozwiązanie umożliwi Państwu 
uniknięcie korków w przypadku zapełnienia parkingu Stado Ogierów Książ oraz zaoszczędzenie cennego czasu. Równocześnie informujemy,
żże Parking Stado Ogierów może być wyłączony w przypadku długotrwałych opadów. Dodatkowo mieszkańcy i podróżujący ze Świebodzic mogą 
skorzystać z busa jeżdżącego spod bramy parkowej “z Lwami”.

Przystanek AUCHAN
30.04 - autobus co 30 min.
01-03.05 - autobus co 15 min.
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PALMIARNIA

ZAMEK KSIĄŻ

III. PARKING DLA AUTOKARÓW
wyłącznie autokary

II. PARKING STADO OGIERÓW KSIĄŻ
wyłącznie auta osobowe

PARKINGI FESTIWAL KWIATÓW (płatne):

I. PARKING PRZY AUCHAN
ul. H. Wieniawskiego 19, Wałbrzych

PARKINGI FESTIWAL KWIATÓW (bezpłatne):

Festiwal Kwiatów i Sztuki odbywa się w dniach 30.04 -03.05.2019 r. na terenie Zamku Książ, który znajduje się 
na ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych. Przygotowaliśmy informacje praktyczne dot. parkingów dla wszystkich 
zmotoryzowanych turystów, którzy chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

INFORMACJA DLA TURYSTÓW 
ZMOTORYZOWANYCH



III. PARKING DLA AUTOKARÓW

II. Parking Stado Ogierów Książ

II. PARKINGI PŁATNE

ZDKiUM:
3,20 zł/ bilet normalny
1,60 zł/ bilet ulgowy

I. PARKING PRZY AUCHAN oraz CASTORAMA

I. PARKINGI BEZPŁATNE - REKOMENDUJEMY!



Informacje dot. zwiedzania zamku i palmiarni dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych dostępne są na:

www.ksiaz.walbrzych.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta 
pod numerem +48 74 66 43 834

Osoby niepełnosprawne informujemy, że parking dla nich został ulokowany na parkingu znajdującym się najbliżej
terenu festiwalu, czyli na Parkingu należącym do Stada Ogierów Książ (w okolicy zabytkowej bramy parkowej przy stadninie
(ok. 200m od strefy drewnianych domków). Prosimy o kierowanie się na ulicę Piastów Śląskich 1 (kostka brukowa) i stosowanie
się do poleceń służb.
W przypadku pytań prosimy każdorazowo o kontakt pod nr +48 74 66 43 834. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Informujemy również, że ze względu na duże zainteresowanie festiwalem mogą wystąpić utrudnienia w poruszaniu
ssię po korytarzach oraz z dostępem do wind.

Parking dla Osób Niepełnosprawnych

Podczas festiwalu występowały będą ograniczenia w dojeździe do zamku. Prosimy o kontakt z recepcją hotelu, 
w którym wykupili Państwo usługę. Tam zostaniecie Państwo poinformowani, gdzie zaparkować swoje pojazdy i jak
najprościej dotrzeć do hotelu.

Hotel Książ – hotel@ksiaz.walbrzych.pl, +48 74 66 43 890
Hotel przy Oślej Bramie – oslabrama@mirjan.pl, +48 74 664 92 70
Hotel Zamkowy - recepcja@hotelzamkowy.pl, +48 74 665 41 44

Parking dla Gości Hotelowych

parking niestrzeżonyparking strzeżony

-40 złAUTOBUS

25 zł-BUS / CAMPER

15 zł-SAMOCHÓD OSOBOWY

POJAZD JEDNOŚLADOWY - 10 zł

PARKING DLA AUTOKARÓW PARKING STADO OGARÓW KSIĄŻRODZAJ POJAZDU

CENNIK
OPŁATA JEDNORAZOWA ZA POSTÓJ
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