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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 12/2022 

Dyrektora Instytucji Kultury Zamek 

Krzyżtopór w Ujeździe 

z dnia 19.12.2022 r. 

 
 

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 STYCZNIA 2023 R. 

CENY BILETÓW WSTĘPU NA ZAMEK 

 

 
Rodzaj biletu 

Ceny biletów wstępu na zamek 

obowiązujące w 2023 roku 

Bilet normalny 18,00 zł/os. 

Bilet ulgowy* 15,00 zł/os. 

Bilet grupowy powyżej 20 osób 14,00 zł/os. 

Bilet dla posiadaczy karty dużej rodziny 

po okazaniu karty 
13,00 zł/os. 

Bilet lokalny 

dla mieszkańców Miasta i Gminy Iwaniska 
2 zł/os. 

 

 
*Bilet ulgowy przysługuje: uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, 

osobom niepełnosprawnym, kombatantom, pracownikom innych instytucji kultury i muzeów 

– na podstawie okazanych dokumentów. 
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CENNIK USŁUG PRZEWODNIKA PO RUINACH ZAMKU 

 

 

Grupa licząca od 1 do 10 osób – 60,00 zł 

 
W przypadku grup zorganizowanych liczących powyżej 10-ciu osób cena usługi przewodnika 

jest sumą kwoty usługi dla grupy 10-cio osobowej plus 10,00 zł za każdą rozpoczętą 

dziesiątkę zwiedzających. 

Istnieje możliwość dołączenia do grupy osób zwiedzających indywidualnie po dokonaniu 

opłaty w kasie - 6,00 zł od osoby. 

 

 
NIEDZIELA Z PRZEWODNIKIEM 

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w sezonie turystycznym od 01 kwietnia do 

31 października można skorzystać z bezpłatnej usługi przewodnika w grupach. 

Niedzielne zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w godzinach od 13.00 do 15.00. 

 
I grupa – od godz. 13.00 

II grupa - od godz. 14.00 

Obowiązują ceny biletów wstępu na zamek według cennika. 

 

 

Oferta kierowana jest do indywidualnych turystów, nie dotyczy grup zorganizowanych 

(wycieczek). 
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NOCNE ZWIEDZANIE ZAMKU KRZYŻTOPÓR 

 
STANDARD - 35,00 zł/os. (grupa - minimum 20 osób) 

 
(W pakiecie: usługa przewodnika, iluminacja świetlna zamku, zwiedzanie z pochodniami, 

spotkanie z duchem Białej Damy). 

Zwiedzanie nocne STANDARD odbywa się od 01 kwietnia do 30 listopada każdego roku, 

poprzedzone wcześniejszą rezerwacją telefoniczną lub drogą elektroniczną w celu zebrania 

szacunkowej grupy zwiedzających. 

 

 

PREMIUM - 55,00 zł/os. ( grupa - minimum 40 osób) 

 
(W pakiecie: usługa przewodnika, iluminacja świetlna zamku, zwiedzanie z pochodniami, 

pokazy pojedynków w wykonaniu członków Bractwa Rycerskiego na zamkowym dziedzińcu. 

Dla chętnych nauka tańca dworskiego poprowadzona przez szlachecką parę, spotkanie z 

duchem Białej Damy). 

Zwiedzanie nocne PREMIUM odbywa się od kwietnia do końca listopada każdego roku 

w terminach określonych przez dyrektora. W przypadku grup zorganizowanych obejmujących 

minimum 40 osób, termin będzie ustalany indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji 

telefonicznej lub e-mailowej. 

Sprzedaż biletów odbywa się na pół godziny przed rozpoczęciem zwiedzania nocnego. 

 
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa turystom, zwiedzanie nocne odbywa się 

wyłącznie z przewodnikiem. Nie dopuszcza się nocnego zwiedzania obiektu indywidualnie. 

UWAGA: 

 
W przypadku rezygnacji ze zwiedzania nocnego prosimy o kontakt telefoniczny pod 

numer telefonu 15 860 11 33. 
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PAKIETY EDUKACYJNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

 
WARSZTATATY ARTYSTYCZNE 

 

OFERTA I – 30,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Malowanie odlewów gipsowych (tabliczka o wymiarach: 15x20cm) przedstawiających 

przedpole zamku lub wykonywanie bransoletek, naszyjników i pierścionków przy użyciu 

koralików. 

Przewidywany czas trwania warsztatów – 2 godziny. 

OFERTA II – 30,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Warsztaty artystyczne: tworzenie lampionów sezonowych (szklany słoik, bibuła, papier 

kolorowy, sznurek, farby, wstążki, koronki, jesienne liście, szyszki, świeczka- tealight). 

Ostateczny wygląd lampionów uzależniony jest od tematyki warsztatów oraz sezonu, na który 

one przypadają, np: lampiony jesienne, zimowe, bożonarodzeniowe, itp.) 

Przewidywany czas trwania warsztatów – 2 godziny. 

OFERTA III – 40,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Malowanie odlewów gipsowych przedstawiających przedpole zamku (tabliczka 

o wymiarach:15x20cm) lub wykonywanie bransoletek, naszyjników i pierścionków przy 

użyciu koralików, 

- Tajemnice Krzyżtoporu opowiedziane przy ognisku, 

Zapewniamy palenisko – drewno + rozpalanie, stoły z ławkami oraz obsługę ogniska 

Kiełbaski oraz inne produkty spożywcze do zaopatrzenia się we własnym zakresie. 

Przewidywany czas trwania warsztatów – 3 godziny. 

OFERTA IV – 40,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Warsztaty artystyczne: tworzenie lampionów sezonowych (szklany słoik, bibuła, papier 

kolorowy, sznurek, farby, wstążki, koronki, jesienne liście, szyszki, świeczka- tealight). 

Ostateczny wygląd lampionów uzależniony jest od tematyki warsztatów oraz sezonu na który 

one przypadają, np: lampiony jesienne, zimowe, bożonarodzeniowe, itp.), 

- Tajemnice Krzyżtoporu opowiedziane przy ognisku 

http://www.krzyztopor.org.pl/
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Zapewniamy palenisko – drewno + rozpalanie, stoły z ławkami oraz obsługę ogniska 

Kiełbaski oraz inne produkty spożywcze do zaopatrzenia się we własnym zakresie. 

Przewidywany czas trwania warsztatów – 3 godziny. 

 

 
Zarówno odlewy, biżuterię jak i lampiony uczestnicy warsztatów zabierają ze sobą jako 

formę pamiątki. 

LEKCJE HISTORYCZNE 
 

OFERTA I – 25,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Lekcja historyczna pt. „ Jak Cię widzą, tak Cię piszą – strój szlachecki w dobie baroku”. 

Szczegółowe omówienie elementów stroju szlacheckiego zarówno kobiecego jak i męskiego, 

przy użyciu prezentacji multimedialnej. Zajęcia oparte są na aktywnym udziale całej grupy, 

zwykle w formie pracy zbiorowej, ćwiczenia prowadzone są przy użyciu różnego rodzaju 

metod dydaktycznych, np: krzyżówka, uzupełnianie nazwami elementów stroju 

szlacheckiego, guiz "Zamek Krzyżtopór", wykreślanka, burza mózgów, itp. 

Oferta przeznaczona dla uczniów klas V-VIII. 

Przewidywany czas trwania lekcji – 2 godziny. 

OFERTA II – 35,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Lekcja historyczna pt. „ Jak Cię widzą, tak Cię piszą – strój szlachecki w dobie baroku” 

Szczegółowe omówienie elementów stroju szlacheckiego zarówno kobiecego jak i męskiego, 

przy użyciu prezentacji multimedialnej. Zajęcia oparte są na aktywnym udziale całej grupy, 

zwykle w formie pracy zbiorowej, ćwiczenia prowadzone są przy użyciu różnego rodzaju 

metod dydaktycznych, np: krzyżówka, uzupełnianie nazwami elementów stroju 

szlacheckiego, guiz "Zamek Krzyżtopór", wykreślanka, burza mózgów, itp. 

Oferta przeznaczona dla uczniów klas V-VIII. 

- Tajemnice Krzyżtoporu opowiedziane przy ognisku 

Zapewniamy palenisko – drewno + rozpalanie, stoły z ławkami oraz obsługę ogniska 

Kiełbaski oraz inne produkty spożywcze do zaopatrzenia się we własnym zakresie. 

Przewidywany czas trwania lekcji – 3 godziny. 

http://www.krzyztopor.org.pl/
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OFERTA III – 25,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Lekcja historyczna pt. „ Kodeks rycerski. Jak zostać rycerzem?” 

Szczegółowe omówienie trzech etapów drogi do zostania rycerzem, przy użyciu prezentacji 

multimedialnej. Zajęcia oparte są na aktywnym udziale całej grupy, zwykle w formie pracy 

zbiorowej, ćwiczenia prowadzone są przy użyciu różnego rodzaju metod dydaktycznych, np: 

pogadanka na temat zasad, którymi kierował się prawdziwy rycerz, wykreślanka "cechy 

dobrego rycerza", krzyżówka tematyczna, kodeks rycerski do uzupełnienia, prezentacja stroju 

rycerza, rebus "legendy Krzyżtoporskie", itp 

Oferta przeznaczona dla klas I-IV 

Przewidywany czas trwania lekcji – 3 godziny. 
 

 

 

OFERTA IV – 35,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Lekcja historyczna pt. „ Kodeks rycerski. Jak zostać rycerzem?” 

Szczegółowe omówienie trzech etapów drogi do zostania rycerzem, przy użyciu prezentacji 

multimedialnej. Zajęcia oparte są na aktywnym udziale całej grupy, zwykle w formie pracy 

zbiorowej, ćwiczenia prowadzone są przy użyciu różnego rodzaju metod dydaktycznych, np: 

pogadanka na temat zasad, którymi kierował się prawdziwy rycerz, wykreślanka "cechy 

dobrego rycerza", krzyżówka tematyczna, kodeks rycerski do uzupełnienia, prezentacja stroju 

rycerza, rebus "legendy Krzyżtoporskie", itp. 

- Tajemnice Krzyżtoporu opowiedziane przy ognisku 

Zapewniamy palenisko – drewno + rozpalanie, stoły z ławkami oraz obsługę ogniska 

Kiełbaski oraz inne produkty spożywcze do zaopatrzenia się we własnym zakresie. 

Oferta przeznaczona dla klas I-IV 

Przewidywany czas trwania lekcji – 3 godziny. 

http://www.krzyztopor.org.pl/
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LEGENDY KRZYŻTOPORSKIE 
 

OFERTA I – 25,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Quest szlakiem krzyżtoporskich legend. 

Przewidywany czas trwania zajęć – 1.5 godziny. 
 

 

OFERTA II – 35,00 zł/os. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem, 

- Quest szlakiem krzyżtoporskich legend 

- Tajemnice Krzyżtoporu opowiedziane przy ognisku. 

Zapewniamy palenisko – drewno + rozpalanie, stoły z ławkami oraz obsługę ogniska 

Kiełbaski oraz inne produkty spożywcze do zaopatrzenia się we własnym zakresie. 

Przewidywany czas trwania zajęć – 2.5 godziny. 

 

 
WARSZTATY SZKOLNE 

 
I. Warsztaty Bożonarodzeniowe - 30,00 zł/os. 

Magia świąt to: 

❖ Bombki świąteczne oraz ozdoby wykonane techniką decoupage, 

❖ Bożonarodzeniowe tradycje regionu świętokrzyskiego, 

❖ Święta w tradycji polskiej, 

❖ Zwiedzanie z przewodnikiem. 

 

II. Warsztaty Wielkanocne - 30,00 zł/os. 

Wspólnie wykonamy: 

❖ Wielkanocne króliczki niespodzianki, 

❖ Bukiet wiosennych kwiatów, 

❖ Zwiedzanie z przewodnikiem. 

 

Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych po uprzednim zapisie i ustalaniu terminu 

warsztatów dla dzieci i młodzieży. 

http://www.krzyztopor.org.pl/
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NOCNE ZWIEDZANIE Z DUCHAMI 

 
Noc duchów – 55,00 zł/os. 

Noc z duchami w Krzyżtoporze odbywa się w miesiącu październiku w godzinach ustalonych 

w trakcie rezerwacji. 

Oferujemy: 

❖ Nocne zwiedzanie z dreszczykiem, 

❖ Nocne legendy i mroczne zamkowe historie, 

❖ Straszną rycerską drużynę rycerską, 

❖ Światła i cienie duchów przeszłości. 

Oferta skierowana dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy drogą telefoniczną lub drogą e-mailową. 

 
ANDRZEJKOWA NOC MAGII I WRÓŻB 

Noc magii i wróżb – 55,00 zł/os. 

Listopadowy wieczór pełen wrażeń, a w nim: 

❖ Zwiedzanie zamkowych komnat pełnych magii, 

❖ Zwiedzanie zamkowych podziemi z dreszczykiem, 

❖ Magiczne wróżby i przepowiednie przyszłości, 

❖ Wspólne ognisko. 

Zapewniamy palenisko – drewno + rozpalanie, stoły z ławkami oraz obsługę ogniska 

Kiełbaski oraz inne produkty spożywcze do zaopatrzenia się we własnym zakresie. 

Zapisów dokonujemy drogą telefoniczną lub drogą e-mailową. 

 

 

 
 

CEREMONIE ŚLUBNE W ZAMKU – 300,00 zł 

(w cenie wstęp dla nowożeńców, świadków ceremonii, urzędnika USC). 

Zaproszeni goście zobowiązani są do zakupu biletu wstępu na zamek w cenie stosownej do 

okresu sezonu turystycznego. 

Sesja fotograficzna podczas ceremonii ślubnej płatna osobno. 

http://www.krzyztopor.org.pl/
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SESJE FOTOGRAFICZNE 

 

 
Opłata za małą sesję fotograficzną – 250,00 zł + bilet wstępu 

 

(dotyczy zdjęć ślubnych , sesji rodzinnych do celów własnych) 
 

Zdjęcia komercyjne, nagrania do programów TV, filmów reklamowych, promocyjnych 

– cena ustalana indywidualnie po uzgodnieniu z dyrektorem zamku. 

 

 
W przypadku planowania użycia drona nad terenem Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór 

w Ujeździe należy uzyskać zezwolenie dyrektora. Zapytanie w tej sprawie proszę kierować na 

adres:krzyztopor@krzyztopor.org.pl 

http://www.krzyztopor.org.pl/
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Obiekt czynny: 

W sezonie turystycznym: 

• od 1 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach od 8.00 do 20.00 

• od 1 września do 31 października w godzinach od 8.00 do 18.00 

Poza sezonem turystycznym: 

• od 1 listopada do 28 lutego w godzinach od 8.00 do 16.00 

• od 1 marca do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00 

 

Zamek jest nieczynny w następujące dni: 

• 01 stycznia każdego roku (Nowy Rok), 

• Niedziela Wielkanocna, 

• 01 listopada każdego roku (Wszystkich Świętych), 

• 25-26 grudnia każdego roku (Święta Bożego Narodzenia). 

 

Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Toalety dla zwiedzających są bezpłatne. 

Parking dla zwiedzających bezpłatny, niestrzeżony, znajduje się w pobliżu obiektu. 

 

 

Dostępne formy płatności za bilety i usługi: 

 
• gotówka, 

• karta płatnicza. 

 
Jeżeli zwiedzający planują dokonać zapłaty za bilety wstępu oraz usługi świadczone przez 

naszą Instytucję w postaci przelewu informujemy, iż przelew powinien być wykonany „z 

góry” przed wykonaniem przez nas usługi w oparciu o wystawioną fakturę PRO FORMA, zaś 

w dniu zwiedzania zobowiązujemy się do przekazania właściwej faktury. 

Przelewu należy dokonać na numer konto: 44 1240 2773 1111 0010 5532 4330 

UWAGA! 

Na obiekcie obowiązuje ZAKAZ wprowadzania psów. 

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Zwiedzania Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 

http://www.krzyztopor.org.pl/
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