
W Muzeum Okręgowym obowiązują następujące rodzaje wstępu: 
 

Cennik wstępu na ekspozycje stałe i czasowe oraz cennik usług edukacyjnych 

(z wyjątkiem Exploseum): 

 

Wstęp do muzeum normalny         10 zł 

Wstęp do muzeum ulgowy        7 zł 

Wstęp do muzeum rodzinny  (max. 5 os. w tym max. 2 os., dorosłe)   25 zł 

Wstęp do muzeum grupowy  (od 10 osób)      6 zł/ os. 

Wstęp do muzeum specjalny        1 zł 

Wstęp do muzeum – zbiorczy normalny      50 zł 

Wstęp do muzeum – zbiorczy ulgowy       30 zł 

Wstęp do muzeum – zbiorczy rodzinny       80 zł 

Oprowadzanie z przewodnikiem – dostępny w wybranych obiektach 

- w języku polskim po wystawach w jednym budynku       50 zł/grupa 

- w języku angielskim po wystawach w jednym budynku       100 zł/grupa 

Oprowadzanie kuratorskie – dostępne w wybranych terminach 

- w języku polskim           1 zł/ os.  

Wstęp do muzeum – warsztaty        15 zł/os. 

Wstęp do muzeum – warsztaty tematyczne      35 zł/os. 

Wstęp do muzeum – spotkania tematyczne  

(tj. lekcje muzealne, tematyczne spacery historyczne)       8 zł/ os. 

Wstęp do muzeum – eventowy         5 zł/os. 

Wstęp do muzeum – eventowy - warsztaty                      10  zł/os. 

 

Cennik wstępu na wystawę stałą i czasową oraz cennik usług edukacyjnych w Exploseum: 

 

Wstęp do muzeum normalny        17 zł 

Wstęp do muzeum ulgowy         14 zł 

Wstęp do muzeum rodzinny        50 zł 

Wstęp do muzeum grupowy        12 zł 

Wstęp do muzeum szkolny        14 zł 

(przysługuje grupom uczniów szkół do 19. Roku życia wraz z opiekunami, od 10 osób;  

bilet zawiera opłatę za wstęp i usługę przewodnicką, obowiązuje od wtorku do piątku) 

  

Wstęp do muzeum specjalny         1 zł 

Wstęp do muzeum normalny wystawa czasowa     8 zł 

Wstęp do muzeum  ulgowy wystawa czasowa      5 zł 

Oprowadzanie z przewodnikiem (obowiązuje wraz z biletem wstępu do muzeum;  

po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej): 

- w języku polskim/angielskim         10 zł/os. 

Wstęp do muzeum – spotkania tematyczne (tj. lekcje muzealne)    8 zł/ os. 

Wstęp do muzeum – eventowy         5 zł/os. 



Wstęp do muzeum – eventowy - warsztaty                      10  zł/os. 

 

 

Cennik wstępu na trasę alternatywną w Exploseum: 

(wyłącznie z przewodnikiem; cena obejmuje usługę przewodnicką) 

Wstęp do muzeum – trasa alternatywna normalny     22 zł 

Wstęp do muzeum – trasa alternatywna ulgowy     19 zł 

Cennik pakietów wstępu do Exploseum (obejmuje zwiedzanie trasy alternatywnej  

z przewodnikiem i indywidualne zwiedzanie trasy stałej): 

Wstęp do muzeum – pakiet Exploseum normalny      35 zł 

Wstęp do muzeum – pakiet Exploseum ulgowy      30 zł 

 

 

W czwartki wstęp wolny na wystawy stałe; wstęp na wystawy czasowe biletowany wg 

powyższego cennika. 

Ceny obowiązują od 1.10.2021 r. 


