
SIERPIEŃ 
w Łazienkach Królewskich dla rodzin

SZLAKI I SZLACZKI. 
SPACERY
2-4 lat

SZLAKI I SZLACZKI. 
SPACERY
2-4 lat

SZLAKI I SZLACZKI. 
SPACERY
2-4 lat

SZLAKI I SZLACZKI. 
SPACERY
2-4 lat

WALIZKI Z KSIĄŻ-
KAMI. PIKNIK
rodziny z dziećmi

WALIZKI Z KSIĄŻ-
KAMI. PIKNIK
rodziny z dziećmi

WALIZKI Z KSIĄŻ-
KAMI. PIKNIK
rodziny z dziećmi

WYTROP DRZEWA! 
GRA TERENOWA
rodziny z dziećmi

WYTROP DRZEWA! 
GRA TERENOWA
rodziny z dziećmi

OGRODOWA 
STREFA  
MALUCHA
1-3 lat

OGRODOWA 
STREFA  
MALUCHA
1-3 lat

BLISKIE SPOTKA-
NIA Z PRZYRODĄ 
ŁAZIENEK. SPACER
dorośli i dzieci

RODZINA  
W FORMIE
7-12 lat + opiekunowie

RODZINA  
W FORMIE
7-12 lat + opiekunowie

LETNIE SZTUCZKI, 
czyli kilka sposobów 
na nudę
5-10 lat + opiekunowie

LETNIE SZTUCZKI, 
czyli kilka sposobów 
na nudę
5-10 lat + opiekunowie

godz. 11.30-12.00 
oraz 12.30-13.00, 

miejsce: Pałac na 
Wyspie i Biały Dom

wstęp: 20 zł / rodzina
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godz. 11.30-12.00 
oraz 12.30-13.00, 

miejsce: Pałac na 
Wyspie i Biały Dom

wstęp: 20 zł / rodzina

godz. 10.00-16.00, 

miejsce:  ogród przy 
Starej Kordegardzie

wstęp: wolny

godz. 10.00-16.00, 

miejsce:  ogród przy 
Starej Kordegardzie

wstęp: wolny

godz. 10.00-16.00, 

miejsce:  ogród przy 
Starej Kordegardzie

wstęp: wolny

godz. 10.00-18.00 

miejsce: ogrody

wstęp: wolny

godz. 10.00-18.00 

miejsce: ogrody

wstęp: wolny

godz. 11.00-12.00 
oraz 12.30-13.30

miejsce: ogród przy 
Starej Kordegardzie 

wstęp: wolny

godz. 11.00-12.00 
oraz 12.30-13.30

miejsce: ogród przy 
Starej Kordegardzie 

wstęp: wolny

godz. 17.30, 

miejsce: ogrody 

wstęp: 5 zł / osoba

godz. 11.00

miejsce:  
Stara Oranżeria 

wstęp: 25 zł  
(dziecko plus opiekun)

godz. 11.00

miejsce:  
Stara Oranżeria 

wstęp: 25 zł  
(dziecko plus opiekun)

godz. 11.00

miejsce:  
Stara Kordegarda

wstęp: 25 zł  
(dziecko plus opiekun)

godz. 11.00

miejsce:  
Stara Kordegarda 

wstęp: 25 zł  
(dziecko plus opiekun)
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SZLAKI I SZLACZKI. SPACERY
2-4 lat

WYTROP DRZEWA! RODZINNA GRA TERENOWA
rodziny z dziećmi

OGRODOWA STREFA  
MALUCHA
1-3 lat

WALIZKI Z KSIĄŻKAMI. PIKNIK RODZINNY
rodziny z dziećmi

Twórcze spotkania dla najmłodszych, oparte na 
animacjach, wspólnej zabawie, śpiewaniu oraz 
tańczeniu - czytaj więcej.

W podróżnych walizkach na uczestników  
pikniku czekać będą znane i lubiane książki 
ilustrowane dla dzieci oraz propozycje  
aktywności artystyczno-plastycznych.  
W programie również czytanie wrażeniowe 
książek dla najmłodszych - czytaj więcej.

Wyprawa do muzeum jako niezwykła przygoda 
i ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu. 
Do wyboru cztery trasy spaceru: szlak wodny, 
ptasi, kwiatowy i słoneczny - czytaj więcej.

Zabawa pełna zagadek, rebusów i łamigłówek. 
Dzieci, podążając śladem niebieskich wstążek, 
poznają mnóstwo dendrologicznych sekretów - 
czytaj więcej.

Warsztaty wypełnione spontaniczną zabawą, 
zadziwiającymi eksperymentami oraz  
odkrywaniem niezwykłych właściwości  
świata przyrody - czytaj więcej.

Zajęcia przybliżające warsztat wykonywania 
własnych szkiców rzeźb oraz gipsowych kopii 
wybranego motywu lub ornamentu - czytaj 
więcej.

Spacery po najpiękniejszych zakątkach  
królewskich ogrodów, poświęcone  
łazienkowskiej faunie i florze, pełne  
przyrodniczych ciekawostek - czytaj więcej.

BLISKIE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ ŁAZIENEK. 
SPACER
dorośli i dzieci

RODZINA  
W FORMIE
7-12 lat + opiekunowie

LEKCJE PLENEROWE
grupy

Zajęcia dla grup zorganizowanych, poświęcone  
dziejom Łazienek Królewskich oraz bogactwu  
tutejszej fauny i flory. W ofercie są również gry  
terenowe, m.in. szlakiem wodnej architektury  
oraz zegarów słonecznych - czytaj więcej.

LETNIE SZTUCZKI,  
czyli kilka sposobów na nudę
5-10 lat + opiekunowie


