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Opcja I - Tradycyjne zwiedzanie z przewodnikiem
Grupa oprowadzana jest po komnatach zamkowych przez profesjonalnego przewodnika.

Czas zwiedzania: około 1 godziny.
Koszt: 8 zł/osoba (dotyczy również opiekunów)
Na 15 osób jedna osoba wstęp bezpłatny
Obowiązuje również bilet wstępu na park: ulgowy 6zł/osoba i normalny 8zł/osoba.
 
Opcja II - Zwiedzanie w Szkole magii i czarodziejstwa
Zapraszamy wszystkich chętnych adeptów magii, oraz wszystkich fanów książek J.K. Rowling na  
zwiedzanie Polskiej Szkoły Magii i Czarodziejstwa na Zamku w Mosznej. Za pomocą naszej Tiary Przydzia-
łu odnajdziesz swój dom oraz nowych przyjaciół! Podczas tego zwiedzania każdy z uczestników otrzyma  
specjalną szatę członkowskiej w której nastąpi ciąg dalszy magicznej przygody. Na zwiedzających czeka  
wiele ciekawych atrakcji, między innymi spotkanie z postaciami znanymi ze świata czarodziejów,  
spektakularne lekcje eliksirów, czy pokaz walki rycerskiej.

Proponowane świadczenia prowadzone przez wyspecjalizowanych animatorów: 
 - Oprowadzenie po zamku z przewodnikiem – czarodziejem 
 - Gadająca tiara przydziału przydzielająca uczniów do poszczególnych domów – w zależności od ich 
predyspozycji i cech charakteru
 - Przywdzianie szaty członkowskiej jednego z czterech domów 
 - Nauka kaligrafii – podpisanie się pismem czarodziejów na pamiątkowym glejcie 
 - Możliwość walki na bezpieczne bronie 
 - Lekcje eliksirów

Czas zwiedzania: około 2 godzin
Koszt: 30 zł/osoba (dotyczy również opiekunów)
Na 15 osób jedna osoba wstęp bezpłatny
Obowiązuje również bilet wstępu na park: ulgowy 6zł/osoba i normalny 8zł/osoba.
Grupa musi liczyc minimum 35 osób.
 
Opcja III - Zwiedzanie zamku - Dotyk historii
Podczas tego zwiedzania, chcemy oddać klimat czasów, w których pałac przeżywał swój rozkwit. W histo-
rycznych wnętrzach, w zainscenizowany sposób zaaranżujemy dawne życie - walki rycerskie, rzemiosło, 
rozrywki dam dworu. Chcemy by odwiedzający poczuli klimat który panował w pałacu w czasach jego 
świetności i poczuli się jak prawdziwi rycerze przymierzając zbroję. Niepowtarzalną atmosferę stworzą 
stroje które będą mogli przyodziać uczestnicy. Będą również liczne rekwizyty: miecze, topory, kolczugi ale 
również przedmioty użytku codziennego z tamtego okresu, a niepokornych czeka zakucie w dyby! Naszym 
celem jest odtworzenie przeszłości by historia nabrała barw i stała się fascynującym przeżyciem. Ożywiamy 
martwą przeszłość i pozwalamy naszym zwiedzającym na obcowanie z takimi samymi emocjami i dozna-
niami, jakie przeżywali nasi przodkowie. W ten sposób to co chcemy przekazać o historii pałacu na długo 
pozostanie w głowach zwiedzających.
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Proponowane świadczenia prowadzone przez wyspecjalizowanych animatorów: 
 - Oprowadzenie po zamku ze szlachcicem - przewodnikiem 
 - Przebieralnia strojów szlacheckich z możliwością zrobienia pamiątkowego zdjęcia 
 - Nauka kaligrafii – podpisanie się pismem gotyckim na pamiątkowym glejcie 
 - Możliwość walki na bezpieczne bronie 
 - Strzelanie z łuku do tarczy (w razie niepogody atrakcja może zostać pominięta)

Czas zwiedzania: około 2 godzin
Koszt: 30 zł/osoba (dotyczy również opiekunów)
Na 15 osób jedna osoba wstęp bezpłatny
Obowiązuje również bilet wstępu na park: ulgowy 6zł/osoba i normalny 8zł/osoba.
Grupa musi liczyć minimum 35 osób
 

Rezerwacje pod numerami telefonów:
tel.: +48 77 466 96 79  
tel.: +48 77 466 96 78 
tel.: +48 530 357 094
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