Ceník vstupného
Otevřeno:

2. 1. - 31. 12.

úterý - neděle

9.00 - 17.00

Stálá expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století

Doporučujeme rezervaci předem na tel. č. 725 073 539 nebo na emailu muzeum.rezervace@jen.cz. Doporučený
počet osob ve skupině je 10, prohlídka začíná vždy v každou celou hodinu, poslední prohlídka pak hodinu před
koncem otevírací doby. Vstupenky si vyzvedněte vždy nejpozději 10 minut před začátkem prohlídky.
dospělí
110,senioři od 60 let, děti 13 – 18 let, studenti
55,dětem do 10 let vstup zakázán, dětem do 13 let vstup nedoporučujeme

Stálá expozice Historie a archeologie Jesenicka
-

dospělí
senioři od 60 let, děti 6 – 18 let, studenti
děti do 6-ti let jednotlivě
v hromadných výpravách

50,25,zdarma
15,-

Stálá expozice Fauna a flóra Jesenicka
-

dospělí
senioři od 60 let, děti 6 – 18 let, studenti
děti do 6-ti let jednotlivě
v hromadných výpravách

50,25,zdarma

15,-

Stálá expozice Spirála času Země
-

dospělí
senioři od 60 let, děti 6 – 18 let, studenti
děti do 6-ti let jednotlivě
v hromadných výpravách

80,40,zdarma
20,-

Krátkodobé výstavy

vstupné na jednotlivé výstavy bude určováno jednorázově
Zvláštní vstupné (stálé expozice i výstavy)
držitelé průkazu ZTP, průvodce ZTP
držitelé průkazu – AMG, Zväz múzeí na Slovensku, Fond ohrožených dětí
držitelé „Cestovní knihy“, „OLOMOUC CARD“
držitelé průkazu “Zaměstnanec Krajského úřadu olomouckého kraje“
držitelé průkazů „Čtyřlístek“, držitelé karet „EUROBEDS“, „ĎAS“
držitelé karet „SeniorPas“, dospělí v rámci karet „Rodinné pasy“
pedagogický doprovod u hromadných výprav
držitelé karet „JeseníkyPass“
Nadstandardní služby
sylabus v jazyce německém, anglickém, polském (expozice Historie
a archeologie Jesenicka)
výpravy mimo návštěvní dobu – příplatek
fotografování – pouze pro vlastní potřebu
pořizování videozáznamu
Volné vstupy ve dnech: 18. 5., 28. 10.; ve dnech EHD 50% sleva z plného vstupného
Tento ceník je v platnosti od 1. 6. 2020
Mgr. Pavel Rušar, Vlastivědné muzeum Jesenicka, ředitel
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