
Godziny otwarcia i ceny biletów

Komunikaty:

Z uwagi na pełnione przez Zamek Królewski funkcje reprezentacyjne niektóre
pomieszczenia mogą być czasowo wyłączane z trasy zwiedzania. 

W dniach 29 listopada-2 grudnia Pokoje Królewiczowskie (Matejkowskie), Sala Senatorska i
Galeria Królewiczowska będą wyłączone z trasy zwiedzania.

W weekend 27-28 listopada wystawa Caravaggio i inni mistrzowie... czynna będzie o godzinę
dłużej (do godz. 18.00, ostatnie wejście o godz. 17.00)

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Zamku, przypominając o respektowaniu zasad
bezpieczeństwa i rygorów sanitarnych. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek oraz
zachowania dystansu społecznego i polecamy skorzystanie z płynów dezynfekcyjnych
przygotowanych w różnych pomieszczeniach Zamku.

Zasady zwiedzania:

Zamek Królewski w Warszawie: 

wtorek–niedziela: 10.00–17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)
w poniedziałki – Zamek zamknięty

Trasa Królewska:
Apartament Wielki i Królewski, Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej

Darmowy Listopad 2021

Od 2 do 30 listopada wstęp na ekspozycje stałe:Trasa Królewska i pałac Pod Blachą na
podstawie darmowych wejściówek do pobrania w kasie Zamku w dniu zwiedzania
(bezpośrednio przed wejściem na ekspozycję). Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji
wejścia, dotyczy to również grup.

Koszt wypożyczenia audioprzewodnika lub zestawu słuchawkowego (GTS) wynosi 10 zł od
osoby. Audioprzewodniki wydawane są do godz. 15.30.

Możliwe zwiedzanie z przewodnikiem. Dla grup powyżej 6 osób – obowiązkowy GTS.
Maksymalna liczba osób w grupie – 15 osób.

Trasa Królewska obejmuje: Apartament Wielki i Królewski, Pokoje Królewiczowskie, Salę
Senatorską.

https://zamek-krolewski.pl/edukacja/dzieci/szlakiem-orientalnych-opowiesci


Wejście do sali z obrazami Rembrandta z parteru.

CENY BILETÓW: 

Trasa Królewska i Galeria Obrazów: normalny 30 zł*, ulgowy 20 zł*

Trasa Królewska i Galeria Obrazów oraz wystawa czasowa Caravaggio i inni mistrzowie.
Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego: normalny 50 zł, ulgowy 30 zł (dostępne tylko w kasie
stacjonarnej Zamku)

*Cena biletu z audioprzewodnikiem lub GTS. Audioprzewodniki wydawane są do godz. 15.30.

Po godz. 15.30 bilety w cenach: normalny 25 zł, ulgowy 15 zł

Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

Dzieci i młodzież od 7 do 16 roku życia za okazaniem legitymacji – bilet w cenie 1 zł.

W środy wstęp bezpłatny (darmowe wejściówki do pobrania w kasie Zamku), obowiązuje
zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika i bez rezerwacji.

Możliwe zwiedzanie z przewodnikiem (z wyjątkiem śród). Dla grup powyżej 6 osób –
obowiązkowy GTS. Maksymalna liczba osób w grupie – 15 osób.

Koszt wypożyczenia audioprzewodnika lub zestawu słuchawkowego (GTS) jest wliczony w
cenę biletu.* 

*Nie dotyczy osób korzystających z biletów za 1 zł oraz osób zwiedzających bezpłatnie. W tych
przypadkach koszt wypożyczenia wynosi 10 zł od osoby.

Wstęp wolny dla Darczyńców Zamku Królewskiego w Warszawie

WYSTAWY CZASOWE (czynne w godz. otwarcia Zamku):

Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego 
Bilety w cenach: normalny 40 zł, ulgowy 20 zł, dzieci i młodzież od 7 do 16 roku życia – 1 zł. 

Chopin. Salon romantyczny – wystawa włączona w trasę zwiedzania 

Albumy prof. Stanisława Lorentza. Dokumentacja historii odbudowy Zamku Królewskiego w
Warszawie – wystawa włączona w trasę zwiedzania

Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo. 100-lecie traktatu ryskiego na Zamku – wystawa
włączona w trasę zwiedzania

Skarby Stanisława Augusta. Złote monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego –
wystawa włączona w trasę zwiedzania

https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/caravaggio-i-inni-mistrzowie
https://zamek-krolewski.pl/historia/jubileusz-odbudowy/dla-darczyncow
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/caravaggio-i-inni-mistrzowie
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/archiwum-wystaw-czasowych/chopin.-salon-romantyczny
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/archiwum-wystaw-czasowych/albumy-prof.-stanislawa-lorentza.-dokumentacja-historii-odbudowy-zamku-krolewskiego-w-warszawie.
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/traktat-ryski
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/skarby-stanislawa-augusta.-zlote-monety-kolekcjonerskie-narodowego-banku-polskiego


Pałac Pod Blachą:

otwarty w środy, soboty i niedziele w godz. 10.00–17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)* 
Bilety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł, dzieci i młodzież od 7 do 16 roku życia – 1 zł. 

*W środy wstęp bezpłatny (darmowe wejściówki do pobrania w kasie Zamku). 

Arkady Kubickiego – zamknięte

Ogrody Zamkowe – otwarte w godz.: 10:00–20:00

Brak wejścia do Ogrodów z budynku Zamku

Regulamin zwiedzania >

Uprawnienia do ulg >

Zamek jest OTWARTY w następujące święta:

Poniedziałek Wielkanocny
Święto Narodowe Trzeciego Maja 

Zesłanie Ducha Świętego
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia)

Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)
Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia)

Zamek jest ZAMKNIĘTY w następujące święta:

Nowy Rok (1 stycznia)
Trzech Króli – Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

Wielki Piątek
Wielką Sobotę

Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
Święto Pracy (1 maja) 

Boże Ciało
Wszystkich Świętych (1 listopada)

Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia)
Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)

Ostatni dzień roku – Sylwestra (31 grudnia)

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/RegulaminZwiedzania
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/bilety-zakup-i-rezerwacja/uprawnienia-do-ulg

	Godziny otwarcia i ceny biletów

