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Téma: Cestopis – Zámek Orlík
Výchozí text

Zámek Orlík
Hlavní turistická sezóna trvá od dubna do října. Na rozdíl od ostatních hradů a zámků je zde otevřeno i po
dnech státních a církevních svátků.
Prohlídka zámku trvá 50-60 minut, poslední prohlídka začíná hodinu před skončením otevírací doby.
Polední přestávka se na Orlíku, na rozdíl od jiných objektů, nedrží. Prohlídky se konají v hlavní sezóně
zhruba v desetiminutových intervalech, v okrajových měsících pak v intervalech 15 až 30 minut. O
pondělcích v období červen - srpen jsou intervaly mezi prohlídkami 30-60 minut. Nad rámec uvedené doby
je možné Orlík navštívit po domluvě se správou zámku. Prohlídky zámku lze objednat e-mailu:
info@zamekorlik.cz, event. zamekorlik@volny.cz. Prohlídky lze rovněž objednat na číslech: 382 275 101
(telefon) nebo 382 275 178 (fax).
Ceny vstupného:
Český výklad: dospělí …………………………………… 120 Kč
studenti, důchodci ………………………... 80 Kč
děti (6 – 15 let) …………………………… 60 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, max. 3 děti 6 – 15 let)……. 340 Kč
hromadné návštěvy dětí do 6 let (MŠ) …………………. 30 Kč
Otevírací doba:
leden, únor, březen –dle dohody se správou zámku
duben ……………………………….9:00 – 16:00
květen……………………………….9:00 – 17:00
červen, červenec, srpen…………… 9:00 – 18:00
září…………………………………. 9:00 – 17:00
říjen………………………………… 9:00 – 16:00

poslední prohlídka 15:00
poslední prohlídka 16:00
poslední prohlídka 17:00
poslední prohlídka 16:00
poslední prohlídka 15:00

listopad, prosinec…………………..dle domluvy se správou zámku
Foto a video
Fotografování a pořizování videozáznamu je dovoleno jen v exteriérech a na nádvoří zámku. V interiérech
zámku je fotografování a filmování zakázáno.
Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup je bohužel možný jen do nádvoří, lovecké síně /dnes prodejna suvenýrů/ a na toalety.
Domácí zvířata
Zvířata lze do zámeckých prostor brát jen v uzavřené schráně, kterou majitel celou dobu ponese.

Pracovní list
1. Kolik zaplatí za vstup skupina 2 dospělých a 2 důchodců?
A 360 Kč
B 480 Kč
C 400 Kč
2. Může se člověk na invalidním vozíku zúčastnit prohlídky (trasa – knihovna, empírový salón,
rytířský sál)? Svou odpověď zdůvodněte.
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. V jakých časových intervalech se konají prohlídky v době hlavní sezóny?
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Třída se na školním výletě (v červnu) vydá na prohlídku zámku Orlík. Na místo dorazí v 17:30 hod.
Může se zúčastnit prohlídky zámku? Svou odpověď zdůvodněte.
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. V jakém čase probíhá polední přestávka na zámku Orlík?
…………………………………………………………………………………………………………………
6. V interiéru zámecké knihovny se budete chtít vyfotit se svým domácím mazlíčkem, je to možné?
Svou odpověď zdůvodněte.
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Jakým způsobem si lze objednat prohlídku zámku Orlík? Napište všechny varianty.
…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Lze zámek Orlík navštívit i 28. října (státní svátek Den české státnosti)? Svou odpověď zdůvodni.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Klíč k řešení
1. Kolik zaplatí za vstup skupina 2 dospělých a 2 důchodců?
(2x120) + (2x80) = 240 + 160 = 400 Kč
2. Může se člověk na invalidním vozíku zúčastnit prohlídky (trasa – knihovna, empírový salón,
rytířský sál)? Svou odpověď zdůvodněte.
Nemůže, protože bezbariérový přístup je možný pouze na nádvoří, lovecké síni a na toaletách.
3. V jakých časových intervalech se konají prohlídky v době hlavní sezóny?
Prohlídky se konají v hlavní sezóně zhruba v desetiminutových intervalech.
4. Třída se na školním výletě (v červnu) vydá na prohlídku zámku Orlík. Na místo dorazí v 17:30 hod.
Může se zúčastnit prohlídky zámku? Svou odpověď zdůvodněte.
Nemůže - červen, červenec, srpen…………… 9:00 – 18:00

poslední prohlídka 17:00

5. V jakém čase probíhá polední přestávka na zámku Orlík?
Polední přestávka se na Orlíku, na rozdíl od jiných objektů, nedrží.
6. V interiéru zámecké knihovny se budete chtít vyfotit se svým domácím mazlíčkem, je to možné?
Svou odpověď zdůvodněte.
S domácím mazlíčkem se vyfotit můžete v exteriéru zámku, pokud jej budete mít v boxu, který ponesete.
Nevyfotíte se však v žádném z interiéru zámku, tam je fotografování zakázáno.
7. Jakým způsobem si lze objednat prohlídku zámku Orlík? Napište všechny varianty.
E-mailem, telefonicky nebo faxem.
8. Lze zámek Orlík navštívit i 28. října (státní svátek Den české státnosti)? Svou odpověď zdůvodněte.
Lze jej navštívit, je zde otevřeno i po dnech státních a církevních svátků.

Zdroje:
http://www.zamekorlik.cz/cs/

