Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

Informacje dla zwiedzających
GODZINY OTWARCIA

Godziny otwarcia Muzeum poza sezonem turystycznym, tj. od 1 listopada do 31 marca:
Poniedziałek

nieczynne

Wtorek-piątek

10:00 – 16:00

Sobota

10:00 – 16:00

Niedziela

11:00 – 16:00

Piątek jest dniem bezpłatnego wstępu.
Godziny otwarcia Muzeum w sezonie turystycznym tj. od 1 kwietnia do 31 października:
Poniedziałek

nieczynne

Wtorek-piątek

10:00 – 17:00

Sobota

10:00 – 18:00

Niedziela

11:00 – 18:00

Piątek jest dniem bezpłatnego wstępu.

w dniach:
- 1 stycznia, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało, 1 listopada, 24, 25 i 31 grudnia - Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
- 6 stycznia, 11 listopada, 26 grudnia - Muzeum czynne w godzinach 11:00 - 15:00
- Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny - Muzeum czynne w godzinach 11:00 - 16:00
- 30 kwietnia- 4 maja - Muzeum czynne w godzinach 11:00 - 18:00
- 1 maja, 3 maja -Muzeum czynne w godzinach 11:00 - 18:00
- 19 maja - Muzeum czynne w godzinach 18:00 - 00:00
- 15 sierpnia - Muzeum czynne w godzinach 11:00 - 18:00

CENY BILETÓW

Bilet normalny

10 zł
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Bilet ulgowy

5 zł

Dzieci i młodzież do lat 16

1 zł

Dzieci do lat 7

wstęp
bezpłatny

Wynajęcie przewodnika*

25 zł

*dla grup obejmujących więcej
niż 15 osób

35 zł

Ważne informacje
1. Muzeum serdecznie zaprasza do indywidualnego zwiedzania w dzień bezpłatnego wstępu.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 czerwca 2008 r. Dz. U. nr 160 poz. 994:
- ulgi w opłacie za wstęp przysługują uczniom, studentom, osobom powyżej 65 r. ż., emerytom, rencistom, osobom
niepełnosprawnym wraz z opiekunami, nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i
resocjalizacyjnych, kombatantom,
- zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti
Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, pracownikom muzeów.
3. Uprzejmie informujemy, że w Muzeum honorowana jest Wielkopolska Karta Rodziny. Wraz z nią gwarantujemy:
- wstęp do Muzeum: dzieci - 1 zł od osoby,
- wstęp do Muzeum: rodzice – bezpłatnie,
- bezpłatny udział w imprezach biletowanych, których organizatorem jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

PROFESJONALNE, KOMERCYJNE SESJE ZDJĘCIOWE I FILMOWE

we wnętrzach pałacu*

150,00

zł (cena brutto)

na terenie parku*

100,00

zł (cena brutto)

wynajem całego terenu parku na 1 godzinę

1300,00

zł + podatek VAT

*Czas przeznaczony na sesję zdjęciową czy filmową we wnętrzach pałacu lub na terenie parku =3 godziny.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

W ramach udostępnienia pomieszczeń i budynków wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego
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możliwy jest wynajem "Hoteliku pod Akacją", Oranżerii oraz Sali Balowej.
Cennik wynajmu „Hoteliku Pod Akacją”
Pokój jednoosobowy

80

zł za dobę

Pokój dwuosobowy

100

zł za dobę

Apartament

140

zł za dobę

Wynajem wszystkich miejsc noclegowych przy wynajmie budynku Oranżerii

500

zł za dobę

UWAGA! Od 1 lipca do 31 października 2018 roku ceny wynajmu pokoi
uzyskują rabat 30%
Cena z upustem w okresie promocji:
Pokój jednoosobowy

56

zł za dobę

Pokój dwuosobowy

70

zł za dobę

Apartament

98

zł za dobę

Wynajem wszystkich miejsc noclegowych przy wynajmie budynku Oranżerii

350

zł za dobę

Zapraszamy do przybycia.
Regulamin - wynajem hoteliku (.PDF)
Cennik wynajmu Oranżerii
Wesele jednodniowe

2000

zł

Wesele dwudniowe

2500

zł

Inne imprezy jednodniowe

800

zł

Inne imprezy dwudniowe

1100

zł

Organizacja Sylwestra

2000

zł

Szkolenia, konferencje, prezentacje itp.

800

zł

Opłata za udostępnienie budynku na dzień przed imprezą

200

zł

Organizacja poczęstunku po pogrzebie

400

zł

UWAGA! Od 1 lipca do 31 października 2018 roku wybrane ceny wynajmu oranżerii
będą liczone z rabatem 40%
Ceny z upustem dotyczą:
Inne imprezy jednodniowe (do 50 osób uczestniczących)

480

zł
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Szkolenia, konferencje, prezentacje itp.

480

zł

Opłata za udostępnienie budynku na dzień przed imprezą

120

zł

Organizacja poczęstunku po pogrzebie

240

zł

Regulamin - wynajem pomieszczen (.PDF)
Cennik wynajmu Sali Balowej
Organizacja uroczystości zawarcia ślubu cywilnego z możliwością
wykonania sesji zdjęciowej w pomieszczeniach Muzeum i na terenie parku
(czas wynajmu wraz z sesją zdjęciową - 4 godziny)
Opłata- 500 zł

Rezerwacja miejsc, informacje o cenach i standardzie pokojów pod nr tel. 62 741 30 39
Podane ceny są cenami brutto, o ile nie określono inaczej
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