Rodný dům Ferdinanda Porscheho – ceník platný od roku 2020
Rodný dům
Ferdinanda Porscheho

Kombinované vstupné
Rodný dům & ŠKODA Muzeum

Příplatek za prohlídku mimo
pracovní / otevírací dobu na
osobu

Dospělí

50 Kč

100 Kč

50 Kč

Snížené vstupné*

30 Kč

50 Kč

50 Kč

Rodinné vstupné

120 Kč

250 Kč

---

*Snížené vstupné: děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO (po předložení průkazu).
Zdarma: ZTP, ZTP/P a 1 osoba jako doprovod, děti do 6 let, novináři, odborní pracovníci muzeí, galerií (po předložení průkazu AMG), u skupin řidič
autobusu, 1 doprovodná osoba od cestovní kanceláře, 2 doprovodné osoby u školních skupin.

Vstupné je možno uhradit




v hotovosti (pouze CZK)
kartou

rodnydumporsche.cz

ŠKODA Muzeum – ceník platný od roku 2020
Plné vstupné
Prohlídka muzea bez průvodce

Snížené vstupné*
80 Kč

40 Kč

Prohlídka muzea s českým průvodcem

120 Kč

60 Kč

Prohlídka muzea s cizojazyčným průvodcem

160 Kč

80 Kč

Prohlídka muzea a závodu s českým průvodcem

180 Kč

90 Kč

Prohlídka muzea a závodu s cizojazyčným průvodcem

260 Kč

130 Kč

Prohlídka muzea pro děti z mateřských školek

20 Kč

Rodinné vstupné

200 Kč

Roční vstupenka

300 Kč

150 Kč

Kombinované vstupné ŠKODA Muzeum & Rodný dům Ferdinanda Porscheho

100 Kč

50 Kč

Rodinné kombinované vstupné ŠKODA Muzeum & Rodný dům Ferdinanda Porscheho

250 Kč

*Snížené vstupné: děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO (po předložení průkazu).
Zdarma: ZTP, ZTP/P a 1 osoba jako doprovod, děti do 6 let, novináři, odborní pracovníci muzeí, galerií (po předložení průkazu AMG), u skupin řidič
autobusu, 1 doprovodná osoba od cestovní kanceláře, 2 doprovodné osoby u školních skupin.
Vstupné je možno uhradit v hotovosti (pouze CZK), kartou nebo na fakturu (při placení fakturou je potřeba zaslat fakturační údaje). Faktura bude
vystavena po konání akce na základě skutečného počtu návštěvníků. Tento počet ztvrdí svým podpisem vedoucí skupiny v den konání exkurze.

muzeum.skoda-auto.cz

