Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 64/2018
z 29.11.2018r.
CENNIK MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

Oddział I Muzeum: Zajezdnia
Ceny biletów wstępu:










bilet normalny wszystkie wystawy - 15 zł
bilet normalny 1 wystawa - 8 zł
bilet ulgowy wszystkie wystawy - 10 zł
bilet ulgowy 1 wystawa - 6 zł
bilet rodzinny wszystkie wystawy (2 osoby dorosłe i 2 dzieci lub 1 osoba
dorosła i 3 dzieci) - 40 zł
bilet rodzinny 1 wystawa (2 osoby dorosłe i 2 dzieci lub 1 osoba dorosła i 3
dzieci) - 20 zł
bilet przedszkolak wszystkie wystawy (dla dzieci w wieku 3-6 lat) - 5 zł
bilet przedszkolak 1 wystawa (dla dzieci w wieku 3-6 lat) - 3 zł
bilet urodziny - grupa minimum 8 uczestników - 35 zł/osoba

Usługi:
 przewodnik (1h oprowadzania/1 wystawa) - 35 zł
 przewodnik - j. obcy (1h oprowadzania/1 wystawa) - 50 zł
 zwiedzanie z przewodnikiem Szlaku Techniki teren Kazimierza i Podgórza grupa maksymalnie 15 osób - 100 zł
 zwiedzanie z przewodnikiem Szlaku Techniki - całość - grupa maksymalnie 15
osób - 200 zł
 mała sesja fotograficzna - 50 zł, dodatkowo bilety wstępu
 duża sesja fotograficzna - 300 zł, dodatkowo bilety wstępu
Lekcje muzealne:
 zwiedzanie wszystkich wystaw z lekcją muzealną - grupa minimum 15 osób 14 zł od osoby
 zwiedzanie 1 wystawy z lekcją muzealną - grupa minimum 15 osób - 11 zł od
osoby
 zwiedzanie wszystkie wystawy z lekcją muzealną - grupy przedszkolne od 36 lat minimum 15 osób - 10 zł od osoby

 zwiedzanie 1 wystawy muzeum z lekcją muzealną - grupy przedszkolne od 36 lat minimum 15 osób - 8 zł od osoby
 zwiedzanie wystawy z zajęciami rodzinnymi - 20 zł (jedno dziecko i jedna
osoba dorosła)
Oddział II Muzeum: Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
Ceny biletów wstępu:
bilet normalny - 12 zł
bilet ulgowy - 10 zł
bilet rodzinny (2 osoby dorosłe i 2 dzieci lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci) - 35 zł
bilet przedszkolny (dzieci od 3 do 6 lat) - 5 zł
bilet urodziny w tym możliwość skorzystania z 1 usługi dodatkowej - grupa
minimum 8 uczestników - 35 zł/os
 bilet wstępu na atrakcje (zorba, żyroskop) - 5 zł






Usługi:
 zwiedzanie z przewodnikiem – grupa minimum 15 osób - 5 zł od osoby
 mała sesja fotograficzna - 50 zł, dodatkowo bilety wstępu
 duża sesja fotograficzna - 300 zł, dodatkowo bilety wstępu
Lekcje muzealne:
 lekcja muzealna – 100 zł
 Ścieżka nocna z noclegiem: do 10 osób 600 zł, dodatkowo 60 zł za każdą
osobę powyżej 10 osób
 Ścieżka nocna bez noclegu: do 10 osób 550 zł, dodatkowo 55 zł za każdą
osobę powyżej 10 osób
Inne bilety:
 bilet sezonowy, normalny - 60 zł
 bilet sezonowy, ulgowy - 50 zł
Ulga dyrektorska:
 bilet: 1 zł
 zwiedzanie z przewodnikiem: 1 zł

Zniżki
1. Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz Krakowskiej Karty Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem przysługuje 50% zniżka na bilety.
2. Posiadaczom Karty Krakowskiej przysługuje 20% zniżka na bilety.
Uwagi
1. Zakupione bilety są ważne przez 90 dni od daty wskazanej na bilecie.
2. Zwrot środków za zakupione bilety i usługi nie przysługuje.

