Oferta Moszna Zamek
dla dzieci i szkół
Poznaj Polskę

1

Tajemniczy zamek
Zamek za sprawą swojego bajkowego wyglądu od wielu lat
rozbudza wyobraźnię nie tylko dorosłych ale także dzieci.
Słynący z 99 wież i 365 pomieszczeń Zamek w Mosznej przyciąga
obecnie turystów z Polski i całego świata swą bajkową architekturą
oraz rozległym parkiem. Główną siedzibę rodową Tiele-Wincklerów
można dziś nie tylko zwiedzić, ale także w niej zamieszkać. W
przeszłości zamek Tiele-Wincklerów odwiedził m.in. ostatni cesarz
Niemiec i król Prus Wilhelm II Hohenzollern oraz wielu innych
znamienitych gości. Dziś zamek jest jedną z największych atrakcji w
województwie opolskim również za sprawą spektakularnej historii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą
bogatą ofertą dla dzieci i szkół!

Moszna Zamek Sp. z o.o.
Moszna ul. Zamkowa 1
47-370 Zielina
Polska, woj. Opolskie,
powiat Krapkowicki, gmina Strzeleczki
tel.: +48 77 552 07 77
piotr@mosznazamek.pl
lukasz@mosznazamek.pl
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1. Nocleg w Zamku
z wyżywieniem
Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty noclegowej. Zamek swoim gościom
oferuje, aż 120 miejsc noclegowych, w zróżnicowanym standardzie.
Wszystkie pokoje znajdują się w Zamku w Mosznej.
Proponujemy standardowy pobyt:
•

Nocleg ze śniadaniem w cenie
od 75 zł / osoba/doba

•

Obiad jednodaniowy w cenie
30 zł / osoba / dzień

•

Kolacja jednodaniowa w cenie
30 zł / osoba / dzień
Obiad/kolacja (opcje do wyboru – jeden zestaw dla wszystkich uczestników)
Opcja 1
Rolada śląska w sosie
Ziemniaki puree
Bukiet warzyw gotowanych; woda, soki + owoc
Opcja 2
Kotlet schabowy
Ziemniaki Puree
Kapusta biała duszona ze śmietaną i koperkiem, woda, soki + owoc
Opcja 3
Devolay z kurczaka
Ziemniaki z wody
Sałatka z kapusty pekińskiej z ogórkiem zielonym i słonecznikiem, woda, soki + owoc

•

Zwiedzanie komnat
11 zł / osoba (bilet ulgowy)

•

Bilet na park
gratis

Po wcześniejszym ustaleniu jest możliwość dodatkowego wynajęcia Sali Konferencyjnej w cenie 500 zł / dzień.
Wówczas proponujemy również dodatkowy poczęstunek w cenie 20 zł / os. (ciasteczka, wafelki, soki, woda).

Kontakt i rezerwacje:
Piotr Kołek piotr@mosznazamek.pl
Łukasz Kosiński lukasz@mosznazamek.pl
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2. Lekcje Historii

Opcja I – Tradycyjne zwiedzanie komnat
•
•
•
•
•

Grupa zwiedza zamek bez udziału przewodnika (na trasie znajdują się tablice
informacyjne oraz system nagłośnieniowy z lektorem)
Czas zwiedzania około 1 godziny
Koszt: 11 zł/osoba (dotyczy również opiekunów)
Na 15 osób jedna osoba wstęp bezpłatny
Obowiązuje również bilet wstępu na park: ulgowy 8 zł/osoba i normalny 12 zł/osoba
Kontakt i rezerwacje:
Recepcja tel.: +48 77 552 07 77 | recepcja@mosznazamek.pl

Opcja II – Zwiedzanie w Szkole magii i czarodziejstwa
Zapraszamy wszystkich chętnych adeptów magii, oraz wszystkich fanów książek przygód
o młodym czarodzieju na zwiedzanie Polskiej Szkoły Magii i Czarodziejstwa na Zamku
w Mosznej. Podczas tego zwiedzania każdy z uczestników otrzyma specjalną szatę
członkowską w której wyruszy w dalszą część magicznej przygody. Na uczestników czeka
wiele atrakcji, między innymi zwiedzanie zamkowych komnat w szacie jednego
z domów oraz zapierająca dech w piersiach lekcja magii i eliksirów.
•
•
•

Czas zwiedzania około 2 godzin
Koszt 45 zł/osoba (dotyczy również opiekunów)
Na 15 osób jedna osoba wstęp bezpłatny
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•
•
•
•
•
•
•
•

Grupa musi liczyć minimum 35 osób (konieczność dopłaty, jeżeli grupa jest mniej
liczna)
Opcja obejmuje:
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
Możliwość podpisania się pismem czarodziejów na pamiątkowym glejcie
Walki na bezpieczne miecze
Lekcja eliksirów

UWAGA: jeżeli grupa nie pojawi się o umówionej godzinie, organizator zastrzega sobie możliwość
skrócenia/pominięcia niektórych punktów programu

Kontakt i rezerwacje:
Recepcja tel.: +48 77 552 07 77 | recepcja@mosznazamek.pl

Opcja III – Zwiedzanie zamku – Dotyk historii
Podczas tego zwiedzania chcemy oddać klimat czasów, w których pałac przeżywał swój
rozkwit. Przebrany w historyczny kostium przewodnik snuł będzie barwną opowieść
o historii zwiedzanych komnat i ich mieszkańcach, a niepowtarzalną atmosferę pomogą
stworzyć stylizowane historyczne stroje które będą mogli przyodziać uczestnicy. Z użyciem
bezpiecznej broni pozwolimy zwiedzającym poczuć dreszcz walki na miecze i strzelania
z łuku. Naszym celem jest takie przedstawienie przeszłości, by historia nabrała barw i stała
się fascynującym przeżyciem. Ożywiamy minione czasy i pozwalamy naszym zwiedzającym
na pełniejsze poczucie tego, co mogli odczuwać nasi przodkowie. W ten sposób to, co chcemy
przekazać o historii pałacu, na długo pozostanie w głowach zwiedzających.
• Czas zwiedzania około 2 godzin
• Koszt 45 zł/osoba (dotyczy również opiekunów)
• Na 15 osób jedna osoba wstęp bezpłatny
• Grupa musi liczyć minimum 35 osób (konieczność dopłaty, jeżeli grupa jest mniej
liczna)
Proponowane świadczenia prowadzone przez wyspecjalizowanych animatorów:
• Oprowadzenie po zamku ze szlachcicem – przewodnikiem
• Przebieralnia strojów szlacheckich z możliwością zrobienia pamiątkowego zdjęcia
• Możliwość podpisania się pismem gotyckim na pamiątkowym glejcie
• Walka na bezpieczne miecze
• Strzelanie z łuku do tarczy (w razie niepogody atrakcja może zostać pominięta)
UWAGA: jeżeli grupa nie pojawi się o umówionej godzinie, organizator zastrzega sobie możliwość
skrócenia/pominięcia niektórych punktów programu

Zapraszamy również do skorzystania z naszej oferty gastronomicznej.

Kontakt i rezerwacje:
Recepcja tel.: +48 77 552 07 77 | recepcja@mosznazamek.pl
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3. Zielona Szkoła

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zielonej Szkoły na Zamku w Mosznej. „Akademia Pana
Hrabiego” obfituje w atrakcje związane z historią miejsca, dawnych mieszkańców, ich
obyczajów, związanych z nimi legend oraz dziejami regionu.
Zakwaterowanie w przytulnych komnatach zamkowych pozwala doświadczyć ich
niesamowitej atmosfery, która na długo zapadnie w pamięci i wyobraźni najmłodszych
uczestników pobytu.
Zajęcia dydaktyczne dostosowane tematycznie wykorzystują zalety miejsca – pomieszczeń
pałacowych i ich historii, rozległego zabytkowego parku, a także sąsiadującej stadniny koni.
Ciekawe przedmioty z poprzednich epok sprzyjają rozwojowi zainteresowań, pozostawiając
ślad pozytywnych wrażeń.
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Zielona Szkoła – 3 dni (przebieg pobytu)

Dzień 1
• Przyjazd do Akademii
• Zakwaterowanie w zamkowych komnatach
• Obiad
• Przywitanie w Akademii Pana Hrabiego
– przygotowanie własnego pamiątkowego Herbu połączone z konkursem
– spisanie Kodeksu Zamkowego, czyli zasad dotyczących pobytu na zamku przez nowych
Członów Akademii z wykorzystaniem „burzy mózgów”
– lekcja Savoir vivre
• Kolacja
• W tajemniczym świecie Pana Hrabiego – wieczorne zwiedzanie Zamku połączone
z zajęciami magii i alchemii
Dzień 2
• Śniadanie
• Olimpiada Zamkowa czyli rywalizujemy, ale grunt to dobra zabawa
• Obiad
• Gry i zabawy (np. strzelanie z łuku, puszczanie gigantycznych baniek mydlanych, walki
na bezpieczne bronie)
• Kolacja
• Zamkowe pląsy oraz przyśpiewki czyli wspólna śpiewanie przy karaoke oraz zamkowa
dyskoteka
Dzień 3
• Śniadanie
• Poszukiwanie Skarbu – scenariuszowa gra terenowa
• Obiad
• Uroczyste pasowanie uczestników Zielonej Szkoły na członków Akademii Pana Hrabiego
oraz pożegnanie z Akademią
Cena: 469 zł/os.

Kontakt i rezerwacje:
Betina Wieszołek – koordynator ds. dziecięcych pobytów grupowych
kom. +48 798 370 688
e-mail: b.wieszolek@mosznazamek.pl
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Zielona Szkoła – 5 dni (przebieg pobytu)
Dzień 1
Przyjazd do Akademii, zakwaterowanie w zamkowych komnatach, obiad, przywitanie
w Akademii Pana Hrabiego, przygotowanie własnego pamiątkowego Herbu połączone
z konkursem, spisanie Kodeksu Zamkowego, czyli zasad dotyczących pobytu na zamku
przez nowych Członów Akademii z wykorzystaniem „burzy mózgów”, Lekcja Savoir vivre,
kolacja, w tajemniczym świecie Pana Hrabiego – wieczorne zwiedzanie Zamku połączone
z zajęciami magii i alchemii
Dzień 2
Śniadanie; A, B, C w Akademii Pana Hrabiego, czyli odkrywanie tajemnic zamkowego parku
połączone z lekcją przyrody, historii i geografii, obiad, gry i zabawy (np. strzelanie z łuku,
puszczanie gigantycznych baniek mydlanych, walki na bezpieczne bronie), kolacja, zamkowe
pląsy oraz przyśpiewki czyli wspólna śpiewanie przy karaoke oraz zamkowa dyskoteka
Dzień 3
Śniadanie, Bajkowo w Akademii Pana Hrabiego, czyli warsztaty teatralne prowadzone
przez Teatr Castello, Obiad, Olimpiada Zamkowa czyli rywalizujemy ale grunt to dobra
zabawa, Kolacja, Wieczorny seans Pana Hrabiego – wspólne oglądanie filmu
Dzień 4
Śniadanie, Tajemnice zamkowego jadła – przygotowywanie specjałów Pana Hrabiego –
warsztaty kulinarne, Obiad, Poszukiwanie Skarbu– scenariuszowa gra terenowa, Kolacja
/ognisko, Zamkowe zabawy – gry integracyjne
Dzień 5
Śniadanie, Szacowni goście w Akademii Pana Hrabiego, czyli spotkanie z lokalnymi artystami,
rzemieślnikami, Obiad, Uroczyste Pasowanie uczestników Zielonej Szkoły na członka
Akademii Pana Hrabiego oraz pożegnanie z Akademią
Cena: 649 zł/os.

Oferta obejmuje wyżywienie (śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja), zajęcia z profesjonalnymi
animatorami, ubezpieczenie, bezpłatny pobyt dla opiekunów (1 na 15 uczestników), podatek VAT. W przypadku
przyjazdu dwóch szkół (klas) jednocześnie, następuje łączenie grup. Minimalna liczebność grupy przebywającej
jednocześnie: 25 dzieci. W przypadku przyjazdu mniejszej liczby dzieci, grupa zobowiązana jest do pokrycia
kosztów zakładanego minimum.
Moszna Zamek zastrzega sobie w przypadkach losowych i w sytuacjach nadzwyczajnych, w uzgodnieniu
z organizatorem pobytu, dokonywanie ewentualnych zmian w rozkładzie poszczególnych dni lub rodzaju atrakcji.

Kontakt i rezerwacje:
Betina Wieszołek – koordynator ds. dziecięcych pobytów grupowych
kom. +48 798 370 688
e-mail: b.wieszolek@mosznazamek.pl
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