
VÍTEJTE VE FRIDA & FRED
FRida & freD je dům pro všechny děti v centru Grazu! Nabízíme poutavé výstavy, divadelní akce a programy pro děti 
od 3 do 12 let. Přijďte se podívat!

Otevírací doba
Pondělí, středa, čtvrtek 9-17 hodin
Pátek 9-19 hodin
Sobota, neděle a svátky 10-17 hodin
V úterý zavřeno
Zavírací dny: 1. ledna, 25. prosince, 26. prosince, 31. prosince

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

Vstupné
Vstupenka na jednu výstavu
Děti od 3 let: 5,00 €
Dospělí: 5,00 €
Rodiny: 14,50 €
Rodiny se štýrským rodinným pasem: 12,50 €
Kombinovaná vstupenka na obě výstavy
Děti od 3 let: 7,50 €
Dospělí: 7,50 €
Rodiny: 19,00 €
Rodiny se štýrským rodinným pasem: 17,00 €
Výstavu můžete navštívit kdykoli bez předchozího ohlášení!

Co na tebe čeká…
Vítej v „Ponožkovém muzeu“ FRida & freD! Odlož jednoduše boty do botníku za pokladnou a vychutnej si výstavy 
naboso, v ponožkách nebo v donesených bačkorách.
Na příjemnou návštěvu výstavy by sis měl(a) udělat čas minimálně hodinu a půl. Na výstavy se přihlašovat nemusíš, 
zato ale na některé programy ano.
V sobotu ve dvě (programy k výstavě). Každou sobotu v 14.00 hodin se u nás v rámci našich výstav konají poutavé 
speciální programy. Zkrátka se nech překvapit! 
Divadlo. Od čtvrtka do neděle pro tebe v 16.00 hodin vystupují divadelní skupiny. Rezervuj si vstupenku na +43 
(0)316 872 7700 a využij zlevněnou kombinovanou vstupenku do divadla a na výstavu. Divadelní akce jsou v 
němčině. 
Zahrada FRida & freD. Od 1.5. je pro tebe otevřená zahrada! Zahrada patří k výstavním místnostem a je tu stále co 
dělat. Jen za dobrého počasí!
Udělej si pohodlí u některého ze stolů v místnosti, kde se můžeš nasvačit. Jsou tu automaty na kávu a nápoje. Zdravé 
pamlsky najdeš v muzejním obchodě.
Dotýkat se dovoleno! Na našich výstavách můžeš všechno vyzkoušet. Pokud máš otázky nebo chceš vědět víc, pak se 
obracej na průvodce a průvodkyně v červeném tričku FRida & freD.
Fotografování. V našem muzeu samozřejmě můžeš fotografovat a fotografie použít pro soukromé účely! Také je 
sám/sama můžeš umístit na naši stránku fanoušků na Facebooku. Mrkni se na to!

Skupiny - termíny
FRida & freD nabízí různé služby a programy pro skupiny. Za účelem rezervace termínů pro skupiny v anglickém 
jazyce, popř. pro dotaz ohledně dalších jazyků nás prosím kontaktujte:
Ingrid Stipper-Lackner
E-mail: ingrid.stipper-lackner@stadt.graz.at
Tel. +43 (0)316 872 7706
Vstupné pro skupiny (od 15 osob)
4,00 € / osoba
Vstup pro 2 doprovázející osoby zdarma


