Prázdniny na náchodském zámku
O letních prázdninách nabízí náchodský zámek návštěvníkům od úterý do neděle (9-17 hodin)
prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra, expozice Na
dvoře vévodském a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení. O víkendech v 10 a 14
hodin bude pro zájemce o faleristiku a numismatiku otevřena i Expozice řádů, mincí, medailí,
šperků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezentačních pokojů Piccolominů (v
ostatních dnech je samostatná prohlídka tohoto speciálního okruhu možná pro objednané
skupiny deseti a více osob).
Otevřeno bude o prázdninách i v pondělí, vždy od 10 do 15 hodin, a to pouze Reprezentační
pokoje Piccolominiů a Malý okruh (věž, terasa, sklepení).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE V ČERVENCI A SRPNU
Prázdninové pohádkové prohlídky pro děti
Prohlídky budou probíhat v expozici Na dvoře vévodském a průvodcem malých návštěvníků
bude sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se od vévody nebo
vévodkyně dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o náchodském zámku.
Na závěr budou mít možnost vyfotografovat se přímo v interiéru expozice v kostýmu krále či
princezny.
Délka prohlídky 25 minut.
Prohlídky se konají od úterý do neděle v 10, 12 a 14 hodin.
Vstupné: 80 Kč/plné, 50 Kč /snížené a 200 Kč/rodinné
Prohlídky půd
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými budovami návštěvníci uvidí
pozdně barokní střešní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako
hambalka, zazubený rošt, rybinové plátové spoje, námětkový krov, apod.
Prohlídky se konají každou středu ve 14 hodin.
Vstupné jednotné: 30 Kč
1. 7. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie v 16 hodin.
2. 7. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny
Marie včetně sakristie a kruchty, ve 13 hodin.
Vstupné jednotné: 40 Kč
8. 7. Koncert renesanční hudby

Koncert ve Velkém sále na I. nádvoří, začátek ve 14 hodin.
Vstupné: 50 Kč
14. – 15. 7. Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění.
Svým honosným sídlem vás provede sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí
i se svojí manželkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr zazní ukázka
renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné: 130 Kč/plné, 90 Kč/snížené, 350 Kč/rodinné.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818, 608 181 921 nebo e-mailu
nachod.objednavky@npu.cz.
22. – 23. 7. Šermířská vystoupení Manů Přemysla Otakara
Krátká komentovaná šermířská vystoupení skupiny historického šermu Manové Přemysla
Otakara na I. zámeckém nádvoří u velké věže.
Začátek jednotlivých vystoupení v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.
Vstupné jednotné: 20 Kč
5. 8. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie v 16 hodin.
6. 8. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny
Marie včetně sakristie a kruchty, ve 13 hodin.
Vstupné jednotné: 40 Kč
18. – 19. 8. Večerní prohlídky "Smiřičtí na Náchodě"
Pohnuté osudy posledních členů jednoho z nejbohatších českých rodů Smiřických ze Smiřic
za stavovského povstání i po něm vám přiblíží tyto večerní prohlídky.
Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin.
Vstupné: 130 Kč/plné, 90 Kč/snížené, 350 Kč/rodinné.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818, 608 181 921 nebo e-mailu
nachod.objednavky@npu.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Správa státního zámku v Náchodě
www.zamek-nachod.cz

