
 Dla gości indywidualnych
 normalny    25 zł

ulgowy      15 zł

 rodzinny    60 zł bilet dla 2 dorosłych + 1 dziecko  w wieku 2 do 18 lat
       10 zł bilet dla kolejnej osoby w ramach biletu rodzinnego (max. 6 biletów)

 zwiedzanie z edukatorem  30 zł
 HAPPY HOURS     10 zł

Specjalne ceny
Gdyńska Karta Mieszkańca

 rodzinny    30 zł bilet dla 1 dorosłego + 1 dziecko
      50 zł  bilet dla 2 dorosłych + 1 dziecko
         5 zł bilet dla kolejnego dziecka

Karta Senior Plus    10 zł

 Karta Dużej Rodziny
 normalny    20 zł
 ulgowy       10 zł bilet dla dzieci powyżej 2 roku życia; młodzieży uczącej się do 25 lat

Dla rodzin
 WARSZTATY RODZINNE   20 zł
 WARSZTATY RODZINNE + wystawy 35 zł
 WARSZTATY NA SPECJALNE OKAZJE     550 zł bilet dla 2 opiekunów + 10 dzieci
      30 zł bilet dla kolejnego dziecka (od 11 do 20 osób)
      90 zł bilet dla kolejnego dziecka (od 21 do 26 osób)

Dla dorosłych
 SCIENCE CAFE                 20 zł
                     10 zł bilet z Kartą Gdynia Senior Plus

 CIEKAWI ŚWIATA                  10 zł

Dla grup / szkół
 zwiedzanie wystaw z edukatorem 20 zł 
 zwiedzanie wystaw    15 zł
 zajęcia edukacyjne + wystawy   20 zł

NASZ EXPERYMENT      5 zł

Bilety bezpłatne
 Dzieci do 2 roku życia; osoba pełnoletnia towarzysząca osobie z niepełnosprawnościami; osoby z karnetem Witaj w Gdyni;
 pełnoletni opiekunowie grupy zorganizowanej liczącej 10 osób i więcej; przy grupie od 10 do 20 osób — 2 opiekunów,
 od 21 do 30 — 3 opiekunów, przy większej grupie proporcjonalnie — piloci i przewodnicy wycieczek.

bilet dla uczestnika grupy liczącej 10 osób i więcej

dzieci powyżej 2 lat, młodzież ucząca się i studenci do 26 lat;
doktoranci do 35 lat; nauczyciele; emeryci i renciści;
osoby z niepełnosprawnością - należy okazać ważny dokument
uprawniający do zniżki.

bilet dla uczestnika grupy liczącej do 30 osób wraz z opiekunami, 
bilet dostępny jest po wcześniejszym złożeniu wniosku przez
instytucję (tj. dom dziecka, szkoła specjalna, specjalny ośrodek
szkolno-wychowawczy, placówka opiekuńczo-wychowawcza) 

CENNIK
obowiązujący dla terminów do 4 czerwca 2023 roku

bez względu na wiek 
(po wcześniejszej 
rezerwacji)

bilet dla uczestnika grupy liczącej od 10 do 30 osób


