WITAMY W MUZEUM FRIDA & FRED
Muzeum FRida & FreD to dom położony w centrum Grazu. Serdecznie zapraszamy do nas wszystkie dzieci. To z myślą
o nich przygotowaliśmy interesujące wystawy, przedstawienia teatralne i inne rozrywki. Program nasz skierowaliśmy
do dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Przyjdźcie i sami obejrzyjcie!

Godziny otwarcia
Poniedziałki, środy, czwartki - w godz. od 9.00 do 17.00
Piątki - w godz. od 9.00 do 19.00
Soboty, niedziele i święta - w godz. od 10.00 do 17.00
Wtorki - zamknięte
Zamknięte w dniach: 1 stycznia, 25 grudnia, 26 grudnia, 31 grudnia

Adres
FRida & freD - Das Grazer Kindermuseum
Friedrichgasse 34
8010 Graz

Bilety
Bilet na jedną wystawę
Dzieci powyżej 3 lat: 5.00 €
Dorośli: 5.00 €
Rodzinny: 14.50 €
Rodziny posiadające kartę rodzinną (steirischer Familienpass): 12.50 €
Bilet łączony na obie wystawy
Dzieci powyżej 3 lat: 7.50 €
Dorośli: 7.50 €
Rodzinny: 19.00 €
Rodziny posiadające kartę rodzinną (steirischer Familienpass): 17.00 €
Wcześniejsza rezerwacja nie jest wymagana.

Czego możesz oczekiwać…

FRida & freD jest tzw. „skarpetkowym” muzeum.
Zdejmij buty i odłóż je na półkę za recepcją. Wystawę ogląda się na boso, w skarpetkach lub we własnych domowych
kapciach.
Na obejrzenie wystawy zalecamy przeznaczyć minimum półtorej godziny.
Wystawy możesz zwiedzać zawsze w godzinach otwarcia muzeum. W specjalnych przypadkach konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja.
Sobota 14.00. W każdą sobotę o 14.00 proponujemy ciekawy program dla odwiedzających muzeum. Pozwól się
zaskoczyć!
Teatr. Od czwartku do niedzieli o godz. 14.00 odbywają się przedstawienia teatralne. Bilety można zarezerwować
wstępu dzwoniąc po numer telefonu +43 (0)316 872 7700. Łączone bilety wstępu na wystawy uprawniają do wstępu
na przedstawienia teatralne. Przedstawienia odbywają się w języku niemieckim.
Ogród w FRida & freD. W okresie letnim, zawsze od 1 maja, otwarty jest ogród. Ogród jest częścią wystawy i zawsze
znajdzie się w nim coś interesującego. Ogród jest dostępny tylko przy dobrej pogodzie!
Kącik wypoczynkowy. Tu możesz się rozgościć, a do dyspozycji masz automaty z kawą i napojami. Zdrowe przekąski
dostępne są w sklepie w muzeum.
Wolno dotykać! Na naszych wystawach możesz wszystko wypróbować. Jeśli masz pytania albo chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, po prostu spytaj jednego z naszych opiekunów wystawy. Noszą czerwone koszulki z napisem
FRida & freD, i służą chętnie pomocą.
Fotografowanie. Zachęcamy Cię do fotografowania. Zdjęcia z muzeum mogą być wykorzystywane na użytek własny.
Możesz je również zamieścić na Facebooku na stronie fanowskiej. Zajrzyj tam!

Zwiedzanie grupowe
FRida & freD oferuje także program dla grup. Aby zarezerwować zwiedzanie w języku angielskim lub
zapytać o obsługę w innych językach, proszę skontaktuj się z:
Ingrid Stipper-Lackner
E-mail: ingrid.stipper-lackner@stadt.graz.at
Tel. +43 (0)316 872 7706
Bilety grupowe (od 15 osób wzwyż)
4.00 € / osoba

