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Wejście do Zamku

wejście na Wawel Odzyskany wejście na Wawel Zaginiony

Brama herbowa

Wejście na wzgórze wawelskie 
od strony ulicy Kanoniczej; za bra-
mą po prawej stronie znajdziesz 
sezonową kasę biletową

Teren wzgórza jest bardzo rozległy. Przyjrzyj się najważnieszym punktom.

Zanim wejdziesz na wystawy 
zostaw swoje bagaże w 
przechowalni na dziedzińcu 
zamkowym

Również początek części tras 
zwiedzanych z przewodnikiem; 
obok znajdziesz kawiarnię  
i toalety

Ważne punkty na wzgórzu wawelskim

Mapa Wawelu 
i plan wystaw

Centrum  
Promocji  
i Informacji

Klatka Senatorska Klatka Poselska

Jesteś na dziedzińcu.  
Jak wejść na wystawy?
Z dziedzińca wejdziesz na większość wystaw. Nie zapomnij zostawić swoich 
bagaży w przechowalni po lewej stronie. Jest tu kilka wejść do różnych 
wystaw, ale w nawigacji powinny pomóc Ci oznaczenia.

Sztuka Wschodu.
Namioty Tureckie

Kościół św. Gereona 
rezerwat archeologiczny

możliwy zakup rozdzielnie » wejście 
do Zbrojowni na prawo od Skarbca

Komnaty 
Reprezentacyjne

Prywatne Apartamenty 
Królewskie

latem 
Krużganki I Piętra

Wystawa Czasowa 
zobacz co nowego na Wawelu

latem 

Ogrody Królewskie

Skarbiec Koronny i Zbrojownia

Klatka Senatorska
Klatka Poselska

Pradzieje
Wawelu

Rotunda śś. 
Feliksa i Adaukta

Rezerwat 
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Renesansowe
ogrody królewskie

Płaszcz 
ceremonialny

Miecz
koronacyjny

Zbroja 
młodzieńca

Kolekcja złota
i srebra

co możesz tu zobaczyć

Klatka Poselska
Klatka Senatorska

Tkaniny 
Orientalne

Ceramika 
i porecelana
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Arrasów

Gabinet 
Holenderski

Portrety 
Monarchów

Sala
Senatorska

Sala pod
Ptakami

Klatka Senatorska

Klatka Poselska

co możesz tu zobaczyć

co możesz tu zobaczyć

Czekaliśmy! Przygotuj się do wizyty  
w Zamku Królewskim na Wawelu  

Na dobry początek przeczytaj garść informacji praktycznych.

BILETY ONLINE

GŁÓWNE KASY BILETOWE

JAK NAJWYGODNIEJ POSŁUGIWAĆ SIĘ e-Ulotką

CO Z BAGAŻAMI

WYŁĄCZENIA

COŚ NA ZĄB

Z biletem online udaj się bezpośrednio do wejścia na 
wybrane wystawy. Nie musisz go drukować, wystarczy 
pokazać go na urządzeniu mobilnym.

Bilety kupisz w Centrum Promocji i Informacji w głów-
nych kasach biletowych. Bilety są limitowane i może 
ich zabraknąć w ciągu dnia.

Teren wzgórza wawelskiego jest rozległy. Żeby znaleźć 
drogę do interesującego Cię miejsca użyj przycisku lo-
kalizacyjnego        , otworzy się link do map google. Do-
datkowo możesz przeskakiwać między sekcjami e-ulot-
ki przy pomocy panelu nawigacyjnego.

Wózki dziecięce, parasole, plecaki, walizki i inne zostaw 
w przechowalni bagażu na dziedzińcu zamkowym.

Pragniemy poinformować o zmianach zachodzących 
w przestrzeniach wystaw Zamku Królewskiego na Wa-
welu oraz dotyczących dostępności niektórych obiek-
tów. Zmiany te są spowodowane przygotowywaniem 
dla Państwa nowego sposobu prezentacji zamkowych 
wnętrz i kolekcji. 

Na wzgórzu znajdziesz kawiarnie i restaurację. Podczas 
zwiedzania nie można pić napojów ani jeść, ale możesz 
zabrać ze sobą wodę.

wawel.krakow.pl/sklepPAMIĄTKI
Zrób sobie lub bliskim prezent. Odwiedź sklepik  
w Zamku lub naszą stronę.

AUDIOPRZEWODNIK
na wybrane trasy dokupisz online lub w kasach bileto-
wych w Centrum Promocji i Informacji.  

Odbierzesz ją w Centrum Promocji i Informacji w biu-
rze rezerwacji. Tam również spotkasz się z przewodni-
kiem.

MAM REZERWACJĘ

ebilet.wawel.krakow.pl/

ebilet.wawel.krakow.pl/

Brama Bernardyńska  
Baszta Sandomierskawejście do Smoczej  Jamy

Do Smoczej Jamy najlepiej 
udać się na końcu zwiedzania 
ponieważ jest to wyjście  
z terenu wzgórza. Po wyjściu 
z jamy znajdziesz się obok 
posągu smoka i bulwarów 
wiślanych.

Wejście na wzgórze wawelskie 
od strony ulic Stradomskiej i 
Bernardyńskiej; obok wejście 
do baszty, a w budynku po 
prawej za bramą znajdziesz 
główne kasy biletowe

Poczta Dostępna 
winda

Przecowalnia  
bagaży

Rezerwat  
archeologiczny

Toalety Atrakcje 
sezonowe

Usługi  
przewodnickie

Pokój matki  
z dzickiem

Ekspozycja 
dostosowana
Restauracja 
Kawiarnia PamiątkiBankomat

Kasy  
biletowe

Punkt 
Informacji

Audio 
przewodniki

Multimedia  
Center

Rezerwacja

Centrum Wystawo-
wo-Konferencyjne

W Centrum Promocji i Informacji znajdziesz wszystko 
czego potrzebujesz przed zwiedzaniem Zamku.

Inne

Centrum Promocji i Informacji
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W przypadku nie działania opcji  
interaktywnych polecamy pobranie aplikacji ReadEra.
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aktualizacja 27.06.22

Jeśli opcje interaktwyne nie działają 
polecamy pobranie aplikacji ReadEra.

http://wawel.krakow.pl/sklep
http://ebilet.wawel.krakow.pl/
http://ebilet.wawel.krakow.pl/
https://www.google.com/maps/dir//50.0533792,19.9347174/@50.0532976,19.9349353,19.54z/data=!4m2!4m1!3e2?hl=en
https://www.google.com/maps/dir//50.0544826,19.9358173/@50.0542799,19.9352147,20z/data=!4m2!4m1!3e2
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https://www.google.com/maps/dir//50.0550716,19.9352399/@50.0550416,19.9351206,20.58z/data=!4m2!4m1!3e2?hl=en
https://www.google.com/maps/dir//50.0541375,19.9340637/@50.0540882,19.9340821,20.04z/data=!4m2!4m1!3e2?hl=en
https://www.google.com/maps/dir//50.053889,19.9359688/@50.0538375,19.9356302,20.71z/data=!4m2!4m1!3e2?hl=en
https://www.google.com/maps/dir//Zamek+Wawel,+33-332+Krak%C3%B3w/@50.0536145,19.9348945,19z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47165b6da4aa1869:0x511398bcd5ced83c!2m2!1d19.9346673!2d50.0534712!3e2
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https://www.google.com/maps/dir//50.0534874,19.9337293/@50.0534673,19.9337527,21z/data=!4m2!4m1!3e2
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