Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Ceny biletów

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia
●

●

●

●

Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy 7 zł
Bilet rodzinny 22 zł
Bilet dla rodzin wielodzietnych 5 zł (za jednego członka rodziny). W przypadku kiedy rodzina liczy powyżej
pięciu osób polecamy bilet rodzinny.

Usługa przewodnicka na 1 obiekt: w języku polskim 50 zł (w języku angielskim i rosyjskim 60 zł) od grupy
maksymalnie 25 osobowej, po uprzedniej rezerwacji minimum 2 dni przed zwiedzaniem.

Okręt - Muzeum ORP „BŁYSKAWICA”
Aleja Jana Pawła II, Gdynia
●

●

●

●

Bilet normalny 14 zł
Bilet ulgowy 7 zł
Bilet rodzinny 22 zł
Bilet dla rodzin wielodzietnych 5 zł (za jednego członka rodziny). W przypadku kiedy rodzina liczy powyżej
pięciu osób polecamy bilet rodzinny.

Usługa przewodnicka na 1 obiekt: w języku polskim 50 zł (w języku angielskim i rosyjskim 60 zł) od grupy
maksymalnie 25 osobowej, po uprzedniej rezerwacji minimum 2 dni przed zwiedzaniem.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni + Okręt - Muzeum
ORP „Błyskawica”
●

●

●

●

Bilet normalny 16 zł
Bilet ulgowy 9 zł
Bilet rodzinny 24 zł
Bilet dla rodzin wielodzietnych 6 zł (za jednego członka rodziny). W przypadku kiedy rodzina liczy powyżej
pięciu osób polecamy bilet rodzinny.

Usługa przewodnicka na 2 obiekty: w języku polskim 80 zł (w języku angielskim lub rosyjskim 90 zł) od
grupy maksymalnie 25 osobowej, po uprzedniej rezerwacji minimum 2 dni przed zwiedzaniem.
Nie prowadzimy sprzedaży biletów grupowych.
Jeden opiekun na 15 uczniów wchodzi bezpłatnie.
Bilet ulgowy przysługuje:
Uczniom i studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem, nauczycielom,
osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz

kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony
dla Kultury Narodowej”.
Bilet rodzinny przysługuje:
1 lub 2 osobom dorosłym z dziećmi od 7 do 16 roku życia
Bilet dla rodzin wielodzietnych przysługuje:
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, z uprawnienia do zakupu biletu dla rodzin
wielodzietnych korzystają osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny.
Bilet bezpłatny przysługuje:
Dzieciom do lat 7, żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, inwalidom wojennym, rencistom i emerytom
wojskowym, pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, osobom fizycznym
odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), posiadaczom Karty Polaka.
Osoby, które mogą skorzystać z ulg i bezpłatnych wejść, powinny posiadać przy sobie dokument
potwierdzający uprawnienia.

Wydruk ze strony: www.muzeummw.pl

