Státní hrad Křivoklát – otevírací doba v roce 2014
2.1.
22.3.
1.5.
1.6.
1.7.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

- 21.3.
- 30.4.
- 31.5.
- 30.6.
- 31.8.
- 30.9.
- 31.10.
- 30.11.
- 31.12.

sobota (ostatní rezervace)
denně (mimo PO)
denně (mimo PO)
denně (mimo PO)
denně (mimo PO)
denně (mimo PO)
denně (mimo PO)
SO, NE, svátky
SO, NE, svátky

10 - 15 hodin
10 - 16 hodin
10 - 17 hodin
09 - 17 hodin
09 - 18 hodin
09 - 17 hodin
10 - 16 hodin
10 - 15 hodin
10 - 15 hodin

.

„MODRÁ SEZÓNA“

2.1.- 21.3. 2014

.

otevřen 1. prohlídkový okruh – „Gotické paláce“, pro objednané skupiny v pracovní dny denně včetně
pondělí, minimální počet osob v 1 prohlídce 10 platících osob, v sobotu prohlídky pro individuální návštěvníky
od 12 a od 14 hodin. Výhodné je vstupenku zakoupit přes prodejní portál – E-vstupenka
rezervační poplatek pro skupiny se nevybírá, vstup zdarma průvodci +1 s rezervovanou skupinu více jak
10 platících osob
nabízíme výklad v anglickém a ruském jazyce
před a po prohlídce otevřen obchod se suvenýry a regionálními produkty
možné parkování minibusů přímo u hradu zdarma (1 vozidlo na rezervovanou skupinu)
možno zajistit oběd dle přání v blízké restauraci
úhrada všech služeb možná i platební kartou

„ZELENÁ SEZÓNA“

22.3.-30.6. a 1.9.-31.12. 2014

otevřen 1. prohlídkový okruh – „Gotické paláce“, a 2. prohlídkový okruh – „Celým
hradem“ vždy denně mimo pondělí (viz výše)
otevřen volný prohlídkový okruh – „NA HRADBY" - Velká věž, hradební systém. Dennně včetně pondělí
v červenci a srpnu (1.7.-31.8.2014) a o sobotách a nedělích v květnu, červnu a září (1.5.-30.6. a 1.9. - 30.9.
2014). Individuální odpočinková prohlídka s vyhlídkou. Doba pobytu max. 80 minut.
prohlídky minimálně každou celou hodinu
nabízíme výklad v anglickém a ruském jazyce, na objednání další světové jazyky
vstup zdarma průvodci s rezervovanou skupinou více jak 10 platících osob a průvodci +1 s rez. skupinou
více jak 25 platících osob
prohlídkové cizojazyčné texty jsou k dispozici téměř ve všech evropských a světových jazycích a zůstávají
návštěvníkovi jako suvenýr
úhrada všech služeb možná i platební kartou
o některých sobotách a nedělích nabízíme speciální kostýmované prohlídky a doprovodný program
na dolním nádvoří jsou prakticky denně otevřeny řemeslnické dílny, krčma a čajovna, prodejna
regionálních produktů, prodejna skla

„ČERVENÁ SEZÓNA“

1.7.-31.8. 2012

.

otevřeny oba prohlídkové okruhy denně kromě pondělí
otevřen volný prohlídkový okruh – „NA HRADBY" - Velká věž, hradební systém, denně včetně
pondělí. Individuální odpočinková prohlídka s vyhlídkou. Doba pobytu max. 80 minut.
prohlídky minimálně každých 30 minut
nabízíme výklad v anglickém, německém a ruském jazyce, na objednání i další světové jazyky
vstup zdarma průvodci s rezervovanou skupinou více jak 10 platících osob a průvodci +1 s rez. skupinou
více jak 25 platících osob
široké služby informačního centra, výstavní prostory
prohlídkové cizojazyčné texty jsou k dispozici téměř ve všech evropských a světových jazycích a zůstávají
návštěvníkovi jako suvenýr
úhrada všech služeb možná i platební kartou
po oba měsíce bohatý kulturní program, o SO, NE a svátcíchkostýmované prohlídky, celodenní program
na dolním nádvoří, vystoupení kata, lukostřelců a sokolníků.
večerní koncerty a divadelní představení, speciální noční prohlídky, bohatý doprovodný program
na dolním nádvoří denně otevřeny řemeslnické dílny, krčma a čajovna, prodejna regionálních produktů,
prodejna skla
Během Velikonočních a Vánočních svátků je nastaven odlišný provoz. Zavíracím dnem je pondělí a den následující po dni
pracovního klidu a státního svátku (v případě, že tyto dny jsou v pondělí). Mimo výše stanovenou dobu lze prohlídku objektu
uskutečnit jen po předchozí písemné (elektronické) dohodě se správou hradu v počtu minimálně 10 platících osob. Zavírací hodina je
časem vstupu poslední prohlídky.

+420 313 558 440, +420 724 802 700, rezervace@krivoklat.cz,
krivoklat@krivoklat.cz

CENÍK VSTUPNÉHO
Provoz v sezoně 2014 (od 1. 1. do 31. 12. 2014)
Výklad

Návštěvnický okruh
(s průvodcem)
I.

Plné/Kč/osoba

okruh - Gotické paláce (45min)

Snížené/Kč/osoba Rodinné

120 Kč

80 Kč

310 Kč

II. okruh – Celým hradem (100min)

190 Kč

130 Kč

490 Kč

Volně (bez průvodce) – NA HRADBY

80 Kč

60Kč

210Kč

Dolní nádvoří hradu (osoby nad 15 let věku)

40* Kč

-

-

*Dolní nádvoří hradu může být zpoplatňováno v různé výši při zavedení dalších doprovodných aktivit
(sokolník, kat, výstavy, atd.).
Výklad s příplatkem za cizojazyčný výklad
Návštěvnický okruh
(s průvodcem)
Plné/Kč/osoba Snížené/Kč/osoba Rodinné
I.

okruh - Gotické paláce (45min)

II. okruh – Celým hradem (100min)

170 Kč

130 Kč

-

240 Kč

180 Kč

-

I. okruh – horní nádvoří, Stříbrnice, kaple, Rytířský sál, Královský sál, Augustovo vězení, Bílkovo vězení,
hladomorna, lapidárium
II. okruh – horní nádvoří, Stříbrnice, Augustovo vězení, Bílkovo vězení, hladomorna, kaple, Rytířský sál,
Královský sál, knihovna, muzeum, pavlač, oratoř, ochozy, Alchymistická laboratoř Magistra Kellyho (od
5.7.) a dále v rozsahu prohlídky okruhu NA HRADBY
bez průvodce - NA HRADBY – manský dům, parkán, ochozy, Velká věž a zpět. Individuální odpočinková
prohlídka, max. 120 minut. Bez výkladu. Informační tabulky.
Minimální počet ve skupině je 10 platících osob, maximální je pro I. okruh 50 osob, pro II. okruh 40 osob.
Prohlídka bez průvodce je omezena pouze maximálním počtem 120 osob v prostoru.
Služby k základnímu vstupnému
rezervační poplatek z celkové ceny
cizojazyčný text (Kč/osoba)
fotografování, filmování

viz samostatná tabulka (+10% z celkové ceny rezervace)
30 Kč
není dovoleno

Rezervační poplatek se nevybírá v období 1. 1. - 21. 3. 2014

Provoz v sezoně 2014 (od 22.3. do 31. 12. 2014) včetně rezervačního poplatku +10%
Návštěvnický okruh
(s průvodcem)
I.

okruh - Gotické paláce (45min)

II. okruh – Celým hradem (100min)
Okruh - Gotické paláce plus + (80min)*
Návštěvnický okruh
(s průvodcem)
I.

okruh - Gotické paláce (45min)

II. okruh – Celým hradem (100min)
Okruh - Gotické paláce plus + (80min)**

Výklad
Plné/Kč/osoba Snížené/Kč/osoba

Rodinné

132 Kč

88 Kč

341 Kč

209 Kč

143 Kč

539 Kč

165 Kč*

121 Kč*

-

Výklad s příplatkem za cizojazyčný výklad
Plné/Kč/osoba Snížené/Kč/osoba

Rodinné

187 Kč

143 Kč

-

264 Kč

198 Kč

-

176 Kč**

-

220 Kč **

*Cena pouze pro organizované skupiny nad 10 osob s hromadnou platbou. ** Cena pouze pro organizované skupiny
nad 10 osob s hromadnou platbou a s cizojazyčným výkladem.

Slevy jsou poskytovány
organizovaným skupinám nad 25 osob včetně (hromadná
platba)

dětem od 6 do 15 let
studentům od 15 do 26 let
seniorům po dovršení 65 let věku
držitelům průkazu ZTP
organizovaným skupinám dětí do 6 let (pouze I. okruh)
držitelům průkazu FOD
členům ČSOP
Okruh bez průvodce „NA HRADBY“ neplatí skupinové slevy

-10%
snížené vstupné
po předložení průkazu
po předložení průkazu
po předložení průkazu
20,- Kč/osoba
po předložení průkazu
po předložení průkazu

Zdarma
děti do 6 let mimo organizované skupiny
ZTP/P - doprovod
pracovníci NPÚ, AMG
vedoucí předem objednaných hromadných skupin
(viz výše)
novináři

vstup dětem do 3 let nedoporučujeme vzhledem
k délce prohlídky
po předložení průkazu
po předložení průkazu (max. +3 rodinní přísl.)
platí pro jednu (nebo +1 osobu) v rámci skupiny
na základě předchozí akreditace na správě
památkového objektu (pracovní návštěva)

Na kulturní, lidové a historické akce je vybíráno vstupné dle zvláštního cenového výměru. Výjimky
z cenového výměru schvaluje vedoucí odboru správy státního hradu Křivoklátu po předložení písemné
žádosti.

