ZÁMEK MĚLNÍK – SEZÓNA 2021
(otevřeno celoročně)

Prohlídka zámku (denně od 9:30 do 18:00)
Prohlídky zámku probíhají buď s českým průvodcem v každou celou hodinu (min. 5 osob) nebo individuálně.
Při individuální prohlídce je možnost zakoupení tištěného průvodce v několika jazykových mutacích.
Vstupné vč. DPH

Dospělí
Studenti
Školy

- děti
- dospělý
ZTP
- děti
- dospělý
VIP (max. 5 osob) *

Jednotlivci
s průvodcem (min. 5 osob)
140,- CZK
100,- CZK
--------650,- CZK

bez průvodce
110,- CZK
80,- CZK
40,- CZK
100,- CZK
40,- CZK
50,- CZK
---

Skupiny (nad 9 osob)
110,- CZK
90,- CZK
-----------

(Děti do 5 let zdarma)
*VIP cizojazyčný průvodce – NUTNO OBJEDNAT – zámek – 1.200,- CZK, VIP zámek + sklepy – 1.500,- CZK

Prohlídka vinných sklepů ze 14. století
Individuální prohlídka bez průvodce

50,- CZK

Degustace v zámeckých sklepech vč. prohlídky (denně 9:30 – 18:00)
(pouze pro skupiny 9 osob)
Malá degustace – 2 druhy vín
Velká degustace – 6 druhů vín

140,- CZK
220,- CZK

Střední degustace – 4 druhy vín
Super degustace – 10 druhů vín

180,- CZK
295,- CZK

K degustaci se servíruje čerstvý chléb. Na objednávku se podává dle chuti variace sýrová, uzenářská, cena
porce 60,- CZK osoba. Jednotlivci mohou ochutnat víno ve Wineatriu, které nabízí bohatý výběr vín.
Vyzkoušejte také zámeckou restauraci s terasou a výhledem na soutok řek Labe a Vltavy, můžete navštívit
i cukrárnu se zahrádkou, která nabízí čerstvé domácí dezerty, teplé a studené nápoje. Denně je otevřen
Zámecký butik, kde můžete zakoupit suvenýry a víno z našeho kompletního sortimentu.

Pozn. Provoz Zámku Mělník se řídí a může být omezen s ohledem k vládním nařízením z důvodu pandamie
nákazy Covid 19
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