dla zwiedzających
REGULAMIN
zwiedzania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
REGULAMIN
zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń w Muzeum Podlaskim w
Białymstoku
UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Szczegółowe informacje o udogodnieniach dla osób
niepełnosprawnych w poszczególnych oddziałach Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku.
Instrukcja dobrych praktyk sanitarnych w dobie epidemii
COVID 19
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT
Szczegółowe informacje dotyczące zniżek i zwolnienia z opłat
w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
MUZEUM W ŚWIĘTA

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. 85 663-19-94
tel. kom. 509 336 829
czynne jest dla zwiedzających codziennie
(oprócz poniedziałków i dni świątecznych)
w godz. 10.00 – 17.00 – wtorek – niedziela
przerwa
techniczna
w
celu
dezynfekcji

sal

wystawienniczych: 13.00 – 14.00
Uwaga ostatnie wejście zwiedzających na wystawy odbywa się na
godzinę przed zamknięciem muzeum
Na ekspozycji może jednocześnie przebywać maksymalnie 50 (po
25 osób na jednym piętrze).
Umówione grupy zorganizowane będą wpuszczane po wcześniejszej
rezerwacji. Brak możliwości zwiedzania z przewodnikiem.
W Muzeum Ikon w dobie praktyk związanych z zapobieganiem
covid-19 nie jest możliwe
przewodnikiem – przypominamy

zwiedzanie ekspozycji z
o konieczności zachowania

dystansu oraz przestrzeni 10 m2 na osobę.
Ze względu na wymóg zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy
zwiedzającymi nie jest możliwe grupowe gromadzenie się w
korytarzach i przejściach, co wiąże się ze specyfiką placówki:
aranżacją i organizacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz ciągami
komunikacyjnymi na ekspozycji Muzeum Ikon.
Rezerwacja wstępu: 509 336 829. Osoby z dokonaną rezerwacją
mają pierwszeństwo wstępu.
W sezonie turystycznym wejście na ekspozycję bez
dokonania wcześniejszej rezerwacji może być niemożliwe z
powodu braku wolnych miejsc.
Rezerwacja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.
czwartek – wstęp bezpłatny na wystawy stałe
CENY BILETÓW uprawniających
ekspozycji stałych

do

zwiedzania

bilet normalny 18 zł
bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny 10 zł
bilet ulgowy 10 zł
bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 4 zł

wszystkich

bilet rodzinny 36 zł (dorośli z dziećmi do 18 roku życia,
maksymalnie 5 osób)
bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny 18 zł
Wejściówka na imprezy: spotkania, wykłady, koncerty – 4 zł
opłaty za oprowadzanie:
(w chwili obecnej brak możliwości zwiedzania z przewodnikiem)
80 zł – w języku polskim
100 zł – w języku rosyjskim lub w języku angielskim
opłaty za zajęcia edukacyjne – szczegółowe informacje w
zakładkach:
edukacja – oferta dla grup zorganizowanych

