
Opłaty za jednorazowy wstęp do zamku

 w okresie sezonu turystycznego, tj.: od 16 kwietnia do 30 września

RODZAJ BILETU UWAGI DOSTĘPNOŚĆ
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TURYŚCI INDYWIDUALNI 39,50 29,50 8,00

29,50 8,00

98,50 8,00 bilety dotyczą rodzin  z dziećmi w wieku 7-16 lat

128,00 8,00 bilety dotyczą rodzin  z dziećmi w wieku 7-16 lat

157,50 8,00 bilety dotyczą rodzin  z dziećmi w wieku 7-16 lat

21,50 19,00 8,00

39,50 29,50 8,00

WEJŚCIE NA WIEŻĘ 8,00 6,00 2,00

30,00 20,00

40,00 30,00  

22,00 12,00

5,00 bilet przysługuje posiadaczom karty mieszkańca Malborka
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BILET GRUPOWY 31,50 21,50

za każdą osobę

BILET SZKOLNY 11,00

za każdą osobę

15,00

5,00 wymagana wcześniejsza rezerwacja

27,00 17,00 wymagana wcześniejsza rezerwacja

40,00 30,00 wymagana wcześniejsza rezerwacja

CENA BILETU 
NORMALNEGO

CENA BILETU 
ULGOWEGO

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 
PRZEWODNIKA/ 

AUDIOPRZEWODNIKA

opłata przewodnicka/audioprzewodnicka 
uwzględniona w cenie biletu

 w lipcu i sierpniu wprowadza się dla turystów indywidualnych możliwość 
wejścia z przewodnikiem w języku obcym:
- j. niemiecki   - godz. 11:00   
- j. angielski    - godz. 11:30
- j. rosyjski      - godz. 12:00

POSIADACZE KARTY    
Euro 26

opłata przewodnicka/audioprzewodnicka 
uwzględniona w cenie biletu

BILETY RODZINNE  
(rodzina 3 osobowa)

opłata przewodnicka/audioprzewodnicka 
uwzględniona w cenie biletu (od osoby)

BILETY RODZINNE  
(rodzina 4 osobowa)

opłata przewodnicka/audioprzewodnicka 
uwzględniona w cenie biletu (od osoby)

BILETY RODZINNE 
(rodzina 5 osobowa)

opłata przewodnicka/audioprzewodnicka 
uwzględniona w cenie biletu (od osoby)

BILETY RODZINNE            
w ramach Karty Dużej 
Rodziny

opłata przewodnicka/audioprzewodnicka 
uwzględniona w cenie biletu

TRASA RODZINNA 
„Odkrywcy zamkowych 
tajemnic”

opłata przewodnicka oraz finał trasy  
uwzględniony w cenie biletu, liczebność 
grupy nie może przekroczyć 40 osób

usługa dostępna:
- 1, 2 i 3 maja,
- w maju, czerwcu i wrześniu - w weekendy,
- w lipcu i sierpniu – codziennie oprócz poniedziałków.
Wejścia o godzinach: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00
Kolejne terminy uruchomiane są po wyprzedaniu poprzedniego wejścia 
w kolejności: 12.00, 13.00, 11.00, 14.00, 10.00

20,00 dzieci do 
12 roku życia

opłata przewodnicka uwzględniona                
w cenie biletu

NOCNE ZWIEDZANIE 
ZAMKU

opłata przewodnicka uwzględniona               
w cenie biletu

usługa dostępna  od 1 maja do 13 września w każdy czwartek i piątek, 
początek zwiedzania o godzinie 20.45

NOCNE ZWIEDZANIE 
ZAMKU w języku obcym

opłata przewodnicka uwzględniona                
w cenie biletu

usługa dostępna  w lipcu i sierpniu w każdy piątek,                      
początek zwiedzania o godzinie 20.45

WIDOWISKO             
„Światło i dźwięk”

maksymalna liczba uczestników 
widowiska ,,Światło i Dźwięk” wynosi 150

usługa dostępna  od 1 maja do 17 września od soboty do środy                
i rozpoczyna się o godzinie:
- 21.30 w maju oraz od 1 do 15 sierpnia,
- 22.00 w czerwcu i lipcu,
- 21.00 od 16 do 31 sierpnia,
- 20.00 od 1 do 17 września

POSIADACZE KARTY  
MIESZKAŃCA

opłata nie uwzględnia przewodnika/ 
audioprzewodnika

160,00 zł  opłata za 
przewodnika w języku 
polskim, 240 zł w języku 
obcym

liczebność grupy wchodzącej do zamku         
z jednym przewodnikiem nie może 
przekraczać 50 osób

8,00 opłata za 
audioprzewodnika

160,00 zł  opłata za 
przewodnika w języku 
polskim, 240 zł w języku 
obcym

liczebność grupy wchodzącej do zamku         
z jednym przewodnikiem nie może  
przekraczać 50 osób

8,00 opłata za 
audioprzewodnika

BILET SZKOLNY „Szlakiem 
zamkowych tajemnic”

160,00 opłata za 
przewodnika

liczebność grupy wchodzącej do zamku        
z jednym przewodnikiem nie może  
przekraczać 30 osób

możliwość dodatkowego wykupienia finału trasy                      
„SZLAKIEM ZAMKOWYCH TAJEMNIC” – turnieju rycerskiego.        
Opłata za organizację turnieju wynosi  460 PLN

OPŁATA ZA ZAJĘCIA 
OŚWIATOWE

lekcje muzealne prowadzone przez 
pracowników Muzeum

BILET GRUPOWY NOCNE 
ZWIEDZANIE ZAMKU

opłata przewodnicka uwzględniona                
w cenie biletu, min. liczebność grupy 20 osób

BILET GRUPOWY NOCNE 
ZWIEDZANIE ZAMKU          
 w języku obcym

opłata przewodnicka uwzględniona                
w cenie biletu, min. liczebność grupy 20 osób


