
FRIDA & FRED ’E HOŞGELDINIZ
FRida & freD, Graz merkezinde bulunan ve bütün çocuklara açık bir yerdir. Heyecan verici sergiler, tiyatro etkinlikleri 
ve 3 ila 12 yaş arası çocuklar için programlar sunuyoruz. İstersen bir uğra!

Açılış saatleri
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe saat 9-17 arası
Cuma saat 9-19 arası
Cumartesi, Pazar ve bayram (tatil) günlerinde saat 10-17 arası
Salı günleri kapalıdır
Kapalı: 1 Ocak, 25 Aralık, 26 Aralık, 31 Aralık

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

Giriş ücretleri
Bir sergi için bilet
3 yaşından itibaren çocuklar: 5,00 €
Yetişkinler: 5,00 €
Aileler: 14,50 €
Steiermark aile kartı olan aileler için: 12,50 €
Her iki sergi için kombine bilet
3 yaşından itibaren çocuklar: 7,50 €
Yetişkinler: 7,50 €
Aileler: 19,00 €
Steiermark aile kartı olan aileler için: 17,00 €
Sergileri her zaman ve önceden haber vermeden ziyaret etmek mümkündür!

Seni bekleyenler…
FRida & freD „Çorap müzesine“ hoşgeldin! Ayakkabılarını kasanın arkasındaki ayakkabı rafına bırak ve sergiyi çıplak 
ayak, çoraplarla ya da beraberinde getirdiğin terliklerinle yaşa.
Keyifli bir sergi ziyareti için en az birbuçuk saat zaman ayırmalısın. Sergiler için önceden kayıt yaptırman gerekmez, 
ama bazı programlar için gerekir.
Cumartesi ikide (Sergiyle ilgili programlar). Her Cumartesi saat 14.00 ’de sergilerimiz çerçevesinde heyecan verici özel 
programlar düzenlenmektedir. Bırak sana sürpriz yapalım!
Tiyatro. Perşembe ’den Pazar günü saat 16.00 ’ya kadar senin için tiyatro grupları sahne alıyor. Kartını +43 (0)316 872 
7700 nolu telefondan ayırt ve tiyatro ile sergi için indirimli kombine biletten yararlan. Tiyatro etkinlikleri Almanca ’dır. 
FRida & freD-Bahçesi. 1.5. tarihinden itibaren bahçe senin için açıktır! Bahçe sergi alanına dahildir ve orada her 
zaman yapacak birşeyler vardır. Ancak yalnız güzel havada!
İkindi yemeği bölümünde bulunan masalardan birine oturup keyif yapabilirsin. Burada kahve ve içecek otomatları 
bulunur. Müze dükkanında tatlı fakat yine de sağlıklı birşeyler bulabilirsin.
Elini sürmek serbesttir! Sergilerimizde herşeyi deneyebilirsin. Soruların olduğunda ya da daha çok bilgi almak 
istiyorsan, kırmızı FRida & freD-Tişörtü taşıyan bay/bayan yol refakatçilerine danışabilirsin.
Fotoğraf çekmek. Müzemizde pek tabii fotoğraf çekebilirsin ve fotoğrafları özel amaçlı kullanabilirsin! Fotoğrafları 
Facebook-taraftar sayfamıza da yükleyebilirsin. En kolayı, gelip görmen!

Gruplar Terminler
FRida & freD, gruplar için çeşitli hizmetler ve programlar sunmaktadır. İngilizce dilde grup terminleri ayırtmak için ya 
da diğer diller hakkında bilgi almak için lütfen temasa geçiniz:
Ingrid Stipper-Lackner
E-mail: ingrid.stipper-lackner@stadt.graz.at
Tel. +43 (0)316 872 7706
Gruplar (15 kişiden itibaren) için giriş ücretleri 
Kişi başına 4,00 €
2 grup sorumlusu için giriş ücretsizdir


