CENÍK VSTUPNÉHO
VSTUPNÉ DO EXPOZICE
Základní vstupné
Snížené vstupné (děti 6-15 let, studenti, důchodci)
Rodinné vstupné (2 dospělí a maximálně 3 děti 6 – 15 let)
Vstup zdarma (děti do 6 let, pedagogický doprovod školních výprav, držitelé
průkazů ZTP a ZTP+P, AMG, ICOMOS, ZMS, Rodinné pasy – vstupné pro děti)
Hromadné školní výpravy
Programy pro školky, školy a zájmové skupiny dle jednotlivé nabídky
Roční permanentní vstupné základní/snížené
Senior pasy – 50% sleva z ceny vstupného

40 Kč
20 Kč
80 Kč
0 Kč
10 Kč/osoba
15/30/40 Kč/osoba
200/100 Kč

ZVÝHODNĚNÁ VSTUPENKA PRO OBĚ BUDOVY
Základní vstupné
Snížené vstupné
Rodinné vstupné (2 dospělí a maximálně 3 děti 6 – 15 let)

55 Kč
30 Kč
100 Kč

Ceník platí pro návštěvníky expozic a výstav, nevztahuje se na jiné doprovodné či mimořádné výstavy a akce v muzeu.

PROHLÍDKY HISTORICKÉHO CENTRA S PRŮVODCEM
1. Malý okruh – historické centrum bez vstupu do objektů, 60 min.
Dospělí
Děti, studenti, důchodci
2. Střední okruh – historické centrum + výstup na hvězdářskou věž, 80 min.
Dospělí
Děti, studenti, důchodci
3. Velký okruh – prohlídka centra města + výstup na hvězdářskou věž + návštěva muzea
na radnici, 120 min.
Dospělí
Děti, studenti, důchodci

50 Kč
25 Kč
100 Kč
50 Kč

120 Kč
60 Kč

Prohlídky se pořádají pro skupinu minimálně 5 osob. Začátek prohlídky v muzeu na radnici. Nutné se v předstihu objednat na
hirsch@muzeumchomutov.cz nebo na 775 870 668.

PŘÍRODOVĚDNÉ VÝPRAVY S PRŮVODCEM
KAM: Po Krušných horách, okrese Chomutov a přilehlých částech Doupovských hor, Podkrušnohorské
pánve a Českého středohoří. Můžete si vybrat i konkrétní místa (rašeliniště, údolí, skalní útvary, zaniklá
sídla a samoty, lesní pomníčky, stará důlní díla atp.), konkrétní rostliny nebo chráněná území.
KDY: Závisí na dohodě s průvodcem exkurze, vždy se sjednává individuálně podle jeho možností.
KOLIK: Počet lidí ve skupině záleží na dohodě a dle vybrané lokality!
ZA KOLIK: Cena je tvořena individuálně přímo na míru dané přírodovědné exkurze. Vychází z hodinové
mzdy odborného průvodce, zda se koná ve všední den či o víkendu a samozřejmě na vzdálenosti, tedy
vybraném cíli vaší cesty. Prohlídky jsme schopni zajistit také pro cizince, v tomto případě je nutné počítat
ještě s navýšením ceny za služby překladatele.
Nutné se v předstihu objednat u Ing. Čestmíra Ondráčka písemně ondracek@muzeumchomutov.cz nebo telefonicky 775 871 638.

Platnost ceníku od 1.10. 2020.

