Godziny pracy

WITAJCIE PRZEZ 365 DNI W ROKU!
Maj- wrzesień
CODZIENNIE
May–September
daily
kwiecień i październik CODZIENNIE
April and October
daily
listopad–marzec
so - ne
10.00–16.00 h.
November–March
sa -su

9.00–19.00 h.
9.00–17.00 h.

Zamek będzie także otwarty w czasie świąt państwowych i wakacji w naszym i sąsiednich
powiatach od maja do września codziennie 9.00.19.00 , poza sezonem turystycznym
10.00-16.00

Można uzgodnić otwarcie zamku także poza godzinami otwarcia. Podstawowa opłata za
otwarcie zamku w godzinach nocnych wynosi 1000,-- Kc + bilety 35,--/osoba. Cena obejmuje
wszelkie nasze koszty (personel, transport i energia). Jeśli jesteście zainteresowani proszę
dzwonić +420 774 668 045.
CENY BILETÓW
Dorośli: 35 Kč
Dzieci od 6 do 15 lat: 25 Kč
Dzieci do lat 6 bezpłatnie.

W ramach biletów macie możliwość skorzystać z wielu atrakcji - możecie wejść i zejść po 166
schodach (zaoszczędzicie za siłownię), zobaczyć piękny widok na okolicę, obejrzeć wystawę pt.
„Droga do kart historii Sztramberskiej Truby”, obejrzeć wystawę straszydeł, można obejrzeć
panoramiczne widoki na panelach by lepiej poznać okoliczną krainę i zobaczyć wieżę głodową,
jakiej jeszcze na Trubie nie widzieliście. Zarazem każdy bilet jest kuponem rabatowym w
wysokości 10 % na którykolwiek Pakiet Wrażeń zakupiony w naszych biurach – a to wszystko
za „śmiesznie” tani bilet.

Myślicie, że bilety nie są śmiesznie tanie? Właśnie na odwrót, tylko patrzcie?

Na przykład banki? Np. za podjęcie gotówki w okienku zapłacicie w banku około 60,-- KCZ za
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to, że Wam bank wypłaci Wasze pieniądze. Co Wy z tego macie? Guzik….
A lekarze? Talko zajdziecie do lekarza i płacicie 30,-- KCZ, za receptę w aptece kolejne 30,-KCZ… Przyjdźcie na Trubę , tutaj zapłacicie 35 KCZ i zrobicie coś dla swego zdrowia i dobrego
humoru, którego u lekarza na pewno nie znajdziecie…
Jak sami widzicie, mimo stale podnoszonych cen mamy Wam co zaoferować, w odróżnieniu
od innych którzy tylko biorą i nic Wam za to nie dają.
{gallery}fotky/truba-tiskoviny{/gallery}
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