Послуги, відвідування та ціни
Як і в кожному музеї, у нас найбільшою цікавосткою для наших Гостей є вистави.
Стараємось, щоби всі вони були зрозумілими для кожного та захоплюючими, а передусім,
щоб вони подобались вам! Наші вистави присвячені витокам Польської держави,
Ранньому Середньовіччю та історії Гнєзна.
Зараз у Музеї діють шість постійних вистав і дві тимчасові. Більшість з них доступна
також англійською мовою.
Відвідування цілого Музею займає близько 2 годин.
Щоби візит до Музею став ще цікавішим, рекомендуємо скористатись послугою гіда, який
покаже вам усі таємні закутки, оживить експонати незвичайними історіями (про послугу
гіда запитуйте в касі).
Про деталі, що стосуються правил відвідування, ви можете дізнатись в Правилах
відвідування.
Також запрошуємо на відвідування вистав з тваринами.
Квитки до Музею ви можете придбати в нашому магазині.
Просимо звернути увагу, що продаж в магазині (і квитковій касі одночасно) закінчується
за 15 хвилин до закриття вистави.
ЦІНИ ВХІДНИХ КВИТКІВ:
ТИП КВИТКА
Повний
Пільговий
Сімейний
(для родини, що складається з 2 дорослих
та 2 дітей)*
Груповий
(для груп понад 10 осіб)
Екскурсія з гідом (група до 30 осіб)
Екскурсія з гідом (група понад 30 осіб)

ЦІНА
15 зл
12 зл
45 зл
10 зл/особа
100 зл
150 зл

*Кожна наступна дитина – пільговий квиток. Кожен наступний дорослий – повний
квиток.
У неділю вхід безкоштовний.
Термін візиту і бажання скористатися послугою гіда просимо узгоджувати завчасно через
ел. скриньку rezerwacje@muzeumgniezno.pl або за тел. 61 426 46 41 (після з’єднання
натиснути 210).
Відсутність попередньої резервації послуги може призвести до обмежень, пов’язаних із її
використанням.

ЗНИЖКИ НА КВИТКИ:
ТИП ЗНИЖКИ
Загальнопольська Карта Великої Родини
Гнєзненська Карта Великої Родини
Великопольська Карта Великої Родини
Гнєзненська Карта Пенсіонера

РОЗМІР ЗНИЖКИ
10% від ціни квитка
10% від ціни квитка
1 зл/особа
1 зл/особа
50% від ціни квитка на майстер-класи і
музейні лекції

*знижки на квитки не сумуються
ЦІНИ МУЗЕЙНИХ ЗАНЯТЬ:
ТИП ЗАНЯТЬ
Музейні лекції
(група понад 10 осіб)
Музейні майстер-класи
(група понад 10 осіб)
Заняття онлайн



ЦІНА
10 зл/особа
12 зл/особа
80 зл

у випадку виїзних занять необхідно мати навчальний квиток на музейні лекції;
у випадку занять за межами Гнєзна до ціни додається вартість дороги (1 км/1,50
зл);

