
Výlet na zámek 

Sychrov
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
na letošní rok jsme opět připravili speciální nabídku pro mateřské školy a první stupně 
základních škol, která platí od 15. května do 16. června 2017 (pouze od pondělí do pátku).

Pohádkový den na zámku Sychrov
Za zvýhodněné vstupné Kč 95,-/osoba (na každých 20 dětí jeden doprovod zdarma, ostatní 
dospělí platí zvýhodněné vstupné) si děti mohou prohlédnout zámek s princeznou, navštívit 
zámecké výstavy a zahrát si hry v našem zámeckém parku. To vše s možností využití zázemí 
 v barokním salonku. Náš program Pohádkový den na zámku Sychrov umožňuje strávit 
v zámeckém areálu celý den. Detaily k programu Pohádkového dne naleznete na další straně 
naší nabídky. V případě Vašeho zájmu není nutné objednávat celý balíček, ale jen vybrané 
části (potom platí standardní ceny, které jsou vždy uvedeny v závorce). 
Objednávky, prosím, zasílejte na e-mail sychrov.rezervace@npu.cz nebo volejte číslo 
482 416 011 (sl. Jirešová nebo pí Dědková). 

Vstupné 95Kč/osoba



Nabídka obsahuje: 

Odpočinkové zázemí v salonku
V salonku budou od princezny připravené 
korunky, pánské i dámské klobouky, které 
si mohou děti za pomoci vyzkoušet. Dále 
si zde mohou děti zahrát i připravené 
pexeso. Děti si tu mohou sníst i své 
svačiny, nebo si tu jen odložit batohy 
a za hezkého počasí se nasvačit venku 
v parku.
(Samostatně Kč 1.000,-/skupina)

Prohlídku zámku s princeznou
Jedná se o zkrácenou prohlídku 
zámeckých interiérů východního křídla 
zámku (soukromé pokoje paní kněžny 
a reprezentační pokoje, knihovna, hráčský 
salon, velká zámecká jídelna) vedenou 
princeznou. Výklad je přizpůsoben 
věku dětí. Na konci prohlídky je možné 
společné foto s princeznou. Délka 
prohlídky cca 25 minut. 
(Cena prohlídky samostatně Kč 40,-
/osoba)

Vstup do venkovního areálu zámku
Areál je jako stvořený pro hry, soutěže, 
případně malý piknik pro děti. 
V zámeckém parku jsou pro děti v případě 
hezkého počasí připraveny hry, např. 
lovení rybiček v jezírku, shazování kuželek 
a házení míčků na hrad. Vstup do areálu 
také obsahuje výstavu ve sklepení 
„Ze života medvědího klanu“. Zábavná 
obrázková výstava dětem představí 
medvědí obyvatele zámku Sychrov 
se všemi jejich zálibami a zvyky. Délka 
prohlídky záleží na dětech, přibližně 20 
minut. (Samostatně Kč 20,-/osoba)

Prohlídku výstavy Technopolis
Vizuálně atraktivní výstava představuje 
převratné objevy a vynálezy, které změnily 
společnost. Děti uvidí i modely aut, 
letadel, vzducholodí apod. Kromě toho 
si sami mohou vyzkoušet vytvořit vlastní 
vynález ze stavebnice Merkur. Výstava 
je vhodná spíše pro školáky. Délka 
prohlídky záleží na dětech, cca 20 minut. 
(Samostatně Kč 30,-/osoba)



Výstavu Z dětských pokojíčků
V přízemí zámku se nachází dětmi oblíbená 
výstava panenek sběratelky Svatavy 
Jakoubkové.
(Samostatné vstupné činí Kč 10,-/osoba)
 
Dárek pro každé dítě
V rámci balíčku služeb Pohádkový den na 
Sychrově získáte navíc také malé překvapení 
pro všechny děti, kterým je dárek pro každé 
dítě dle jeho výběru (magnetky, klíčenky, 
propisky, omalovánky Hrady a zámky a jiné 
suvenýry s tématikou zámku Sychrov) v ceně 
30,- Kč na osobu. 

Nabídka je platná pouze pro organizované 
skupiny školáků nebo předškoláků.

Toalety na nádvoří zdarma.


