
 

  

Kulturní akce k aktualizaci 
 

 
3.7. – 6.7.  
Vystoupení SHŠ Buhurt: 
Na konec každé prohlídky zámku se budou konat v zámeckém sklepení krátké šermířské scénky v podání SHŠ 
Buhurt, a to ve dnech 3.7. – 6.7. Dále mají šermíři připravené večerní vystoupení pod širým nebem, ve dnech 
3.7. – 5.7. vždy od 20:30 pro malé i velké.  
Vstupné na prohlídky zámku se v těchto dnech zvyšuje o 10 Kč. 
Vstupné na večerní představení (vybírají šermíři): 50,- Kč dospělí, děti od 9 do 15 let 30,- Kč, děti do 8 let zdarma. 
V případě nepřízně počasí se večerní představení ruší. 
 
4.7.               
Mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie: 
Mše svatá začíná v 16 hodin. 
 
17.7.  
Koncert tria In camera caritatis: 
Jako poetické prázdninové zastavení se ve Velkém sále na I. nádvoří zámku v 18 hodin koná koncert tria In 
camera caritatis, které zahraje skladby od dolnorakouských skladatelů, jako např. W.A.Mozarta.  

Vstupné jednotné: 40,-Kč 
 
22.7. – 25.7.  
Večerní prohlídky s Černou paní:  
Zveme vás  na netradiční a trochu strašidelné prohlídky pro velké i malé. Potkáte se s Černou paní a možná i 
dalšími postavami. Budou probíhat vždy od 21:00 - 22:00 hod na I. okruhu. Doporučujeme se na tyto prohlídky 
objednat alespoň tři dny předem na tel. 491 426 201 nebo na e-mailu: objednavky.nachod@tiscali.cz.    
Vstupné: 100,-Kč plné, 70,-Kč zlevněné, 300,-Kč rodinné. 
 
13.8. – 15.8.  
Večerní prohlídky s Černou paní: 
Zveme vás  na netradiční a trochu strašidelné prohlídky pro velké i malé. Potkáte se s Černou paní a možná i 
dalšími postavami. Budou probíhat vždy od 20:30 - 21:30 hod na I. okruhu. Doporučujeme se na tyto prohlídky 
objednat alespoň tři dny předem na tel. 491 426 201 nebo na e-mailu: objednavky.nachod@tiscali.cz.    
Vstupné: 100,-Kč plné, 70,-Kč zlevněné, 300,-Kč rodinné. 
 
5.9.  
Náchodské Kuronské slavnosti: 
Zveme velké i malé na bohaté slavnosti, konané na počest Petra Birona, vévody Kuronského a Zaháňského. 
K vidění budou divadelní i koncertní vystoupení, řemeslné trhy na nádvořích atd. Součástí oslav jsou netradiční a 
trochu strašidelné prohlídky pro velké i malé. Potkáte se s Černou paní a možná i dalšími postavami. Budou 
probíhat vždy od 20:00 - 22:00 hod na I. okruhu. Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat alespoň tři dny 
předem na tel. 491 426 201 nebo na e-mailu: objednavky.nachod@tiscali.cz.    
Vstupné: 100,-Kč plné, 70,-Kč zlevněné, 300,-Kč rodinné. 
 
30.10. – 31.10. 
Slavnostní zakončení sezóny a Haloween: 
S příchodem Dušiček končí na zámku turistická sezóna. Přijďte se i vy spolu s námi s touto sezónou rozloučit.  
31.10. od 18 hodin bude probíhat ve Velkém sále na I. nádvoří koncert a připraveny jsou i strašidelné prohlídky I. 
okruhu pro malé i velké od 17 do 19 hodin, a to po oba dny.  I strašidla se totiž chtějí s turisty rozloučit, než bude 
zámek patřit jenom jim. Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat alespoň tři dny předem na tel. 491 426 201 
nebo na e-mailu objednavky.nachod@tiscali.cz. 
Vstupné: 100,-Kč plné, 70,-Kč zlevněné, 300,-Kč rodinné.  
 
26.11. – 29.11.  
Advent na zámku: 
Zveme malé i velké na prohlídku vánočně vyzdobených interiérů I. okruhu. Vašimi průvodci budou různé postavy, 
které Vás seznámí s historií Vánoc a adventu i zvyky, které se k nim vážou. Prohlídky budou probíhat od 10 do 15 
hodin. Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat alespoň tři dny předem na tel. 491 426 201 nebo na e-mailu 
objednavky.nachod@tiscali.cz. 
Vstupné: 100,-Kč plné, 70,-Kč zlevněné, 300,-Kč rodinné. 
 



 

  

 
 


