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Mamy przyjemność zaproponować Państwu aktywną trasę turystyczną dla dzieci i młodzieży,
prezentującą zamek Malbork z innej, ciekawszej, tajemniczej strony. Zaletą zwiedzania zamku jest forma
gry składającą się z dwóch części:
CZĘŚĆ I (od 100 do 120 min)
Grupa staje się drużyną rycerską, która otrzymuje zadanie odnalezienia ukrytego hasła. Litery
poszukiwanych słów można zdobywać na zamkowej trasie, rozwiązując szereg zagadek i wypełniając
zadania stawiane przez mistrza drogi (przewodnik w stroju historycznym). Rozszyfrowane hasło daje
młodym odkrywcom zamkowych tajemnic możliwość spotkania z wielkim mistrzem zakonu w drugiej
części gry zamkowej. Dzieci uczestniczące aktywnie w zamkowej przygodzie, uzyskują wiele informacji
o twierdzy nad Nogatem, zakonie krzyżackim, Królestwie Polskim i kulturze wieków średnich.
CZĘŚĆ II (około 70 min )
Finałem części I jest rozszyfrowanie hasła ukrytego w literkach, które staje się kluczem otwierającym
wrota obozu Wielkiego Mistrza, a tam spotkania się z głową zakonu krzyżackiego.
W obozie odbywa się uroczyste pasowanie na Odkrywców Zamkowych Tajemnic a następnie turniej
rycerski prowadzony przez rycerzy zakonnych. Są to zabawy integracyjne nawiązujące do
średniowiecza,- "Czego powinien nauczyć się giermek zanim zostanie rycerzem". Młodzież podzielona
na drużyny konkuruje w takich potyczkach jak: najazd na saracena, władanie mieczem, zapozna się z
działaniem i budową łuku i balisty oraz wielu innych konkurencjach mających swoje korzenie w
minionych epokach.
KOSZTY zwiedzania zamku Malbork „Tajemnice Zamku Malbork” dla grup szkolnych, opłaty za
jednorazowy wstęp do zamku z przewodnikiem do 31.08.:
- bilet dla ucznia
15,00 PLN
- 1 opiekun na 10 uczniów – wstęp bezpłatny
- opłata za przewodnika w j. polskim (do 30 osób) - 250,00 PLN
- opłata za turniej rycerski (do 50 osób)
- 460,00 PLN
* Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen od 15 kwietnia.
Uwaga dotycząca zwiedzania. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 30 osób.
W wypadku grup większych, młodzież dzielimy na dwie mniejsze (+ dodatkowa opłata za przewodnika).
Grupy wyruszają na trasę z 10 min. przesunięciem. W obozie wielkiego mistrza grupy łączą się
i uczestniczą we wspólnym turnieju.
UWAGA: Obóz Wielkiego Mistrza (a zatem i możliwość przeprowadzenia turniejów i ŻLH)
czynny w maju i czerwcu

Zgłoszenia proszę kierować:
Krzysztof Górecki
602 326 824
k.gorecki@grunwald1410.pl lub k.gorecki@teatrhistoryczny.pl
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