
OFERTA ZAMKU DLA SZKÓŁ

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza nauczycieli, wychowawców, opiekunów do zapoznania się z poniższą 
ofertą. Proponujemy działania płatne i bezpłatne, uwzględniające wielotorową działalność programową Zamku. 
W celu uzyskania więcej informacji o ofercie Zamku oraz rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem prosimy o kontakt:
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (czynne codziennie w godzinach 10.00-18.00)
tel. +48 (91) 489 16 30; +48 (91) 434 83 71;
e-mail: cikit@zamek.szczecin.pl

W celu rezerwacji seansów filmowych prosimy o kontakt: 
Kino Zamek
tel. +48 (91) 434 83 34; 
e-mail: kino@zamek.szczecin.pl

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Spacer po zamkowych dziedzińcach z przewodnikiem

W ramach oferty skierowanej do szkół podstawowych proponujemy Państwu spacer po zamkowych dziedzińcach, podczas 
którego uczniowie będą mieli okazję poznać historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz wysłuchać ciekawostek 
historycznych na temat rodu Gryfitów. W czasie spaceru przewodnik skupi się również na poszczególnych detalach 
architektonicznych, które sprawiają, że szczeciński  Zamek  jest  tak  wyjątkowym  zabytkiem.  Koszt  usługi  przewodnickiej
po zamkowych dziedzińcach to 120 zł/za grupę przy ok. 40 minutowym oprowadzaniu oraz 140 zł/za grupę przy ok. 60 
minutowym oprowadzaniu. Łączna liczba uczestników: do 30 osób.
Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną.

· Numer telefonu kontaktowego: +48 (91) 489 16 30
· Adres e-mail: cikit@zamek.szczecin.pl

Seanse w Kinie Zamek
 
W ramach oferty proponujemy Państwu również pokazy filmowe w kameralnej sali kinowej, w której znajduje się 50 miejsc. 
Koszt biletu grupowego wynosi 10 zł/os w przypadku grup liczących minimalnie 10 osób i więcej. Po otrzymaniu od Państwa 
zapytania, przesyłana jest aktualna lista dostępnych filmów do wyboru. 
Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną.

· Numer telefonu kontaktowego: +48 (91) 434 83 34
· Adres e-mail: kino@zamek.szczecin.pl

Układanie gigantycznych puzzli

W ramach dodatkowej bezpłatnej atrakcji oferujemy możliwość układania gigantycznych puzzli. W czasie zabawy 
uczestnicy będą mogli zobaczyć z bliska Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego, autorstwa Eilharda Lubinusa – wybitnego 
kartografa XVI i XVII wieku, a także poznać najciekawsze atrakcje turystyczne z regionu.
Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną.

· Numer telefonu kontaktowego: +48 (91) 489 16 30
· Adres e-mail: cikit@zamek.szczecin.pl

                                    OFERTA DLA SZKÓŁ ŚREDNICH 

Spacer po zamkowych dziedzińcach z przewodnikiem

W ramach oferty skierowanej do szkół średnich proponujemy spacer po zamkowych dziedzińcach z przewodnikiem, 
podczas którego uczestnicy poznają historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Koszt usługi przewodnickiej po zam- 
kowych dziedzińcach to 120 zł/za grupę przy ok. 40 minutowym oprowadzaniu oraz 140 zł/za grupę przy ok. 60 minutowym 
oprowadzaniu. Łączna liczba uczestników wynosi do 30 osób.
Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną.

· Numer telefonu kontaktowego: +48 (91) 489 16 30
· Adres e-mail: cikit@zamek.szczecin.pl

Seanse w Kinie Zamek 

W ramach oferty proponujemy Państwu również pokazy filmowe w kameralnej sali kinowej, w której znajduje się 50 miejsc. 
Koszt biletu grupowego wynosi 10 zł/os w przypadku grup liczących minimalnie 10 osób i więcej. Po otrzymaniu od Państwa 
zapytania, przesyłana jest aktualna lista dostępnych filmów do wyboru. 
Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną.

· Numer telefonu kontaktowego: +48 (91) 434 83 34
· Adres e-mail: kino@zamek.szczecin.pl

Projekcja filmu archiwalnego

W ramach dodatkowej bezpłatnej atrakcji oferujemy pokaz archiwalnego filmu „Zamek Szczeciński” na temat odbudowy 
Zamku. Głównie dla klas o profilach humanistycznych seans może być niezwykle ciekawą lekcją historii. 
Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną.

· Numer telefonu kontaktowego: +48 (91) 434 83 34
· Adres e-mail: kino@zamek.szczecin.pl 
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