
CENNIK BILETÓW obowiązuje od 1.01.2023  
 

ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA 
 

Cennik biletów w języku polskim - przewodnik w cenie biletu  

Minimalna ilość zwiedzających - 6 os. Cena 
  

Bilet normalny 65,00 zł/os. 
  

Bilet ulgowy 55,00 zł/os. 
  

Pakiet rodzinny 2+1 169,00 zł/os. 
  

Bilet grupowy dla dorosłych (min. 20 osób) 60,00 zł/os. 
   

Cennik biletów w języku obcym - przewodnik w cenie biletów 
 

Bilet normalny 
 

Bilet ulgowy 

  
90,00 zł/os. 
 
80,00 zł/os. 
 

Trasa dla grup osób niepełnosprawnych bez przepływu łodziami - grupa min. 20 osób  
Bilet na trasę bez przepływu łodziami  45,00 zł/os. 

  

SKARBNIK (tylko dla grup zorganizowanych) : 70,00zł od grupy do 25 osób 
  

 KOLEJKA SKANSENOWA 
   

Bilet indywidualny  8 zł /os. 
   

Bilet grupowy (min. 20 osób)  7 zł /os. 
    

SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA  
Cennik biletów w języku polskim (przewodnik w cenie biletu)  

Min. ilość zwiedzających - 6 os. IV-X, 
Cena  

bez limitu os. XI-III 
 

 
 

Bilet normalny 55,00 zł/os. 
 

  
 

Bilet ulgowy 45,00 zł/os. 
 

  
 

Pakiet rodzinny 2+1 139,00 zł/os. 
 

  
 

Bilet grupowy dla dorosłych (min. 20 osób) 50,00 zł/os. 
 

  
 

  
  

Cennik biletów w języku obcym - przewodnik w cenie biletów 
 

Bilet normalny 
 

Bilet ulgowy 

  
80,00 zł/os. 
 
70,00 zł/os. 
 

OFERTA PAKIETOWA  
ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA + SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA  

Dla grup zorganizowanych 
Cena  

i turystów indywidualnych  

 
 

Bilet pakietowy normalny 110,00 zł/os. 
 

  
 

Bilet pakietowy ulgowy 90,00 zł/os. 
 

Cena morsowania: 35,00 zł bilet normalny, 26,00 zł bilet ulgowy 
 

  
 

Ważne informacje:  
1. Grupy zarezerwowane prosimy o zgłaszanie się 15 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania. 

Spóźnienie na wyznaczoną godzinę zwiedzania może skutkować brakiem możliwości zwiedzania lub 

przesunięciem wejścia na inną wolną godzinę !!!  
2. Bilety ulgowe przysługują - dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym 

za okazaniem legitymacji i opiekunowi osoby niepełnosprawnej ruchowo (na wózku inwalidzkim), seniorom 
powyżej 65 roku życia.  

3. Minimalny wiek dzieci w SZTOLNI CZARNEGO PSTRĄGA to 4 lata. 

4. Minimalna grupa do zwiedzania KOPALNI SREBRA I SZTOLNI CZARNEGO PSTRĄGA to 6 osób. 
5. Wstęp bezpłatny W KOPALNI SREBRA dzieci do lat 2. 
6. Bilet pakietowy (KOPALNIA + SZTOLNIA w tym samym dniu) dotyczy grup zorganizowanych po 

wcześniejszej rezerwacji w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego. 
7. Grupom obcojęzycznym i grupom mieszanym nie przysługują bilety pakietowe!!! 
8. Bilet grupowy obowiązuje po wcześniejszej rezerwacji w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego.  
9. Bilet dla opiekuna w cenie 1,00 zł: Przysługuje: przedszkole - 1 opiekun na pełne 10 dzieci, szkoła 

podstawowa - 1 opiekun na pełne 15 dzieci, pozostałe szkoły - 1 opiekun na pełne 20 osób, pilot lub 
przewodnik przywożący grupę 45 osób i powyżej  

10. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest przedstawienie pełnych danych oraz NIP-u  


