CENNIK PROGRAMU RABATOWEGO
SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2018/2019
Przed wzięciem udziału w promocji należy zapoznać się z Regulaminem „Programu rabatowego Szlaku
Zabytków Techniki 2018/2019, który znajduje się na stronie zabytkitechniki.pl, na stronach Obiektów SZT
biorących udział w akcji oraz w siedzibie Organizatora i zainteresowanych Obiektach SZT.
Niniejszy cennik dotyczy programu rabatowego Szlaku Zabytków Techniki, który polega na udzieleniu
uczestnikowi upustu cenowego na bilet wstępu do jednego z Obiektów wymienionych poniżej
w wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) w stosunku do obowiązującego cennika opisanego poniżej.
Podstawą do udzielenia upustu na bilet wstępu w jednym obiekcie SZT jest bilet pamiątkowy datowany lub
dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo kserokopii faktury, nabyty w uprzednio odwiedzanym,
innym Obiekcie SZT wymienionym w Regulaminie Programu rabatowego SZT w § 1 ust. 1.
Niezbędnym warunkiem otrzymania upustu jest pozostawienie przez klienta w kasie biletowej biletu
pamiątkowego datowanego lub dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo kserokopii faktury
potwierdzających nabycie jednego z biletów wskazanych w ust. 9.
Bilet pamiątkowy datowany musi zostać nabyty w okresie obowiązywania programu rabatowego,
a dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury, której kserokopię przedstawia uczestnik, musi
potwierdzać zawarcie transakcji nabycia biletu lub biletów w okresie obowiązywania programu rabatowego.
Upust, o którym mowa udzielany jest jednorazowo i może być wykorzystany tylko podczas jednej transakcji.
Przedstawienie danej ilości biletów pamiątkowych datowanych upoważnia do zakupu odpowiadającej jej ilości
biletów z upustem cenowym. Przedstawienie dowodu zakupu jednego lub więcej biletów w postaci paragonu
fiskalnego albo kserokopii faktury upoważnia do zakupu takiej samej ilości biletów z upustem cenowym.
Upust musi zostać wykorzystany w okresie obowiązywania programu rabatowego.
Upust nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Nie dotyczy on także biletów wstępu na imprezy
i wydarzenia specjalne organizowane przez organizatorów programu rabatowego.
Organizator programu rabatowego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany cenach biletów wstępu
w obiektach biorących udział w programie.
Upust będzie naliczany od cen następujących biletów wstępu:

MUZEUM TYSKICH BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH
RODZAJ BILETU

ZWIEDZANIE MUZEUM
LUB BROWARU

ZWIEDZANIE MUZEUM I BROWARU
(JĘZYK POLSKI LUB GWARA ŚLĄSKA)

PRZEWODNIK W JĘZYKU
OBCYM (DOPŁATA DO
BILETU)

Bilet normalny

20,00 zł/os.

25,00 zł/os.

5 zł

Bilet grupowy

17,00 zł/os.

23,00 zł/os.

5 zł

Bilet ulgowy

15,00 zł/os.

20,00 zł/os.

5 zł







Zwiedzanie Muzeum Tyskich Browarów Książęcych ze zniżką będzie obowiązywało od wtorku do
niedzieli w godzinach otwarcia obiektu.
Bilety ulgowe dla studentów, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych sprzedawane są za
okazaniem legitymacji.
Browar mogą zwiedzać osoby, które ukończyły 16 lat.
Zwiedzanie muzeum bez limitu wieku tylko jako osoby towarzyszące pełnoletnim opiekunom i przy
ich pełnej odpowiedzialności.
Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o godz. 17.00.
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KOPALNIA GUIDO
Cennik biletów od wtorku do piątku
Trasy turystyczne

Bilety normalne

Bilety ulgowe

Zwiedzanie Kopalni GUIDO Poziom
170+320

45,00 zł/os.

40,00 zł/os.

55,00 zł/os.

-

Poziom 355 Mroki Kopalni




Upust nie jest uwzględniany przy zakupie biletu on-line i dotyczy biletów nabywanych w kasach
obiektów MGW.
Zwiedzanie poziomu 170 i 320 odbywa się tylko w pakiecie i nie ma możliwości rozbicia na osobne
wycieczki.
Rezerwacja zwiedzania jest obowiązkowa

SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA




Cennik

Bilety normalne

Bilety ulgowe

Trasy turystyczne

40,00 zł/os.

35,00 zł/os.

Trasa rodzinna

30,00 zł/os.

25,00 zł/os.

Upust nie jest uwzględniany przy zakupie biletu on-line i dotyczy biletów nabywanych w kasach
obiektów MGW.
Rezerwacja zwiedzania jest obowiązkowa.

MUZEUM HUTNICTWA CYNKU – KATOWICE
Cennik biletów
Bilet wstępu – zwiedzanie bez Przewodnika
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Bilet rodzinny



10,00 zł/os.
8,00 zł/os.

30,00 zł/os.
Bilet wstępu – zwiedzanie z Przewodnikiem
(po wcześniejszym umówieniu)
Bilet normalny
15,00 zł/os.
Bilet ulgowy
13,00 zł/os.
Bilet rodzinny
35,00 zł/os.
MASZYNA W RUCHU – pokaz pracy zabytkowej walcarki
Bilet normalny
15,00 zł/os.
Bilet ulgowy
13,00 zł/os.
Uruchomienie zabytkowej walcarki jest możliwe, gdy na pokaz zbierze się minimum 8 osób.
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MUZEUM ŚLĄSKIE
Cennik biletów
Muzeum w Strefie Kultury, wystawy stałe i czasowe (za wyjątkiem „Na tropie Tomka”)
Bilet normalny indywidualny

24,00 zł.

Bilet ulgowy indywidualny

16,00 zł

Bilet rodzinny

62,00 zł

Bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny

20,00 zł

Bilet normalny grupowy

18,00 zł

Bilet ulgowy grupowy

12,00 zł
Wieża widokowa
Oferta sezonowa

Bilet normalny

5,00 zł

Bilet ulgowy

3,00 zł

Bilet rodzinny

12,00 zł
Na Tropie Tomka

Bilet indywidualny normalny

14,00 zł

Bilet indywidualny ulgowy

9,00 zł

Bilet rodzinny (do 4 osób z co najmniej 1 dzieckiem)

35,00 zł

Karta Dużej Rodziny

20,00 zł

Zwiedzanie z zajęciami edukacyjnymi dla grup (do
25 osób)

7,00 zł/ osoba

SZYB MACIEJ W ZABRZU
Cennik biletów
Bilet normalny
Bilet ulgowy






8,00 zł/os.
4,00 zł/os.

Zwiedzanie indywidualne (bez przewodnika) odbywa się w godzinach od 12:00 do 21:00 i nie
wymaga rezerwacji.
Bilety ulgowy dla dzieci i młodzież szkolna, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści oraz
osoby niepełnosprawne
Zwiedzanie grup zorganizowanych (pow. 15 osób) wymaga rezerwacji (pr@szybmaciej.pl)
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jej potwierdzenie przez e-mail lub telefoniczne.
Zwiedzanie indywidualne nie obejmuje części wewnętrznej kompleksu Szyb Maciej.
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ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA
Zwiedzanie indywidualne
Trasa z łodziami
Cena biletów w języku polskim (w cenie biletu przewodnik)
Liczba osób

Bilet normalny

Bilety ulgowe

Bilet rodzinny (2+1)

Minimum 6 osób

38,00 zł/os.

30,00 zł/os.

98 zł

38,00 zł/os.

-

Cena biletów w języku obcym ( w cenie biletu przewodnik)
Minimum 6 osób

48,00 zł/os.

Zwiedzanie grupowe
Trasa z łodziami
Cena biletów w języku polskim (w cenie biletu przewodnik)
Grupa
Minimum 15 osób
Od 6 do 14 osób (Poza wysokim
sezonem)

Bilet normalny

Bilet ulgowy

35,00 zł/os.

-

38,00 zł/os.

30,00 zł/os.

Dla niepełnosprawnych – trasa bez łodzi
Cena biletów w języku polskim (w cenie biletu przewodnik)
Grupa
Minimum 20 osób

Bilet normalny

Bilet ulgowy

27,00 zł/os.

22,00 zł/os.

Oferta pakietowa (Kopalnia Srebra + Sztolnia Czarnego Pstrąga)
Cena biletów pakietowych (zwiedzanie łączne obu obiektów – grupy polskojęzyczne)
Grupa
Minimum 25 osób

Bilet normalny

Bilet ulgowy

58,00 zł/os.

40,00 zł/os.

Ważna informacje:
 Bilety ulgowe przysługują: - dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 roku życia
- osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji i opiekunowi osoby niepełnosprawnej
ruchowo (na wózku inwalidzkim) seniorom powyżej 65 roku życia (65+)
 Minimalna grupa wpuszczana do zwiedzania w Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga to 6
osób
 W Kopalni Srebra dzieci do lat 2 mają wstęp bezpłatny.
 W cenę biletu w liczono 8% podatku VAT.
 Bilet grupowy obowiązuje po wcześniejszej rezerwacji w biurze.
 Do otrzymania faktury niezbędne jest przedstawienie pełnych danych organizacji oraz NIP.
 Wejścia bezpłatne przysługują: przedszkola: 1 opiekun na 10 dzieci; szkoły podstawowe i
gimnazjalne: 1 opiekun na 15 dzieci; pozostałe szkoły: 1 opiekun na 25 osób, pilot lub przewodnik
przywożący grupę powyżej 45 osób.
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MUZEUM BROWARU ŻYWIEC
Cennik biletów (przewodnik w cenie biletów)





Grupa

Bilety normalne

Bilety ulgowe

Grupa od 15 osób

25,00 zł/ os.

20,00 zł/ os.

Grupa do 15 osób

30,00 zł./os.

24,00 zł/ os.

Bilety z rabatem dotyczą tylko zwiedzania muzeum.
Program obejmuje tylko osoby pełnoletnie.
Program obowiązuje od wtorku do piątku włącznie.

MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSŁ W STARYM MŁYNIE W ŻARKACH
Cennik biletów
Bilet normalny

15,00
zł/os.
12,00
zł/os.

Bilet ulgowy
DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA, STUDENCI DO 26 ROKU
ŻYCIA, EMERYCI I RENCIŚCI ORAZ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
Bilet rodzinny
38,00
OD 3 do 5 OSÓB
zł/os.
Bilet grupowy
11,00
OD 15 OSÓB
zł/os.
 Zniżka w ramach Śląskiej Karty SENIORA: 20 PROC. na Bilet ulgowy I normalny dla osób
powyżej 60 roku życia z Województwa Śląskiego
 Dzieci do lat 3: wstęp wolny

