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Belépőjegy
MONOSTORI ER?D JEGYÁRAI

Díjmentes vasúti utazás igénybevétele iskolák számára: ITT [1]

A fogadónyilatkozat elküldése nem egyenérték? a tárlatvezetésre való jelentkezéssel.

Kérjuk, olvassa el figyelmesen az els? oldalon és a második oldal alján lév? tájékoztatót! A figyelmetlenségekb?l adódó félreértésekért nem vállalunk felel?sséget!

Kérjük el?zetesen elküldeni a csoport jelentkezését az info@erod.hu címre. A levélben kérjük az alábbi információkat tüntesse fel:

Intézmény neve, székhelye
Csoport létszáma, korosztályi összetétele
Kirándulás tervezett id?pontja (figyelebe véve tárlatvezetési id?pontjainkat)
Kapcsolattartó neve és mobiltelefonos elérhet?sége

?Tárlatvezetés indul egyéni és csoporttal érkez? látogatóknak mindennap (maximum 60 f?s csoportokban): 9, 11, 13 és 15.00 órakor.

Kombinált jegy

Dunai Bástya jegy

(tartalmazza a Dunai Bástya belép?jét)

(csak a Bástya megtekintése)

Egyéni feln?tt

1.600 Ft

700 Ft

Egyéni feln?tt tárlatvezetéssel

1.800 Ft

-

Csoportos feln?tt belép?
tárlatvezetéssel

1.600 Ft

(15 f? felett):

Diák és nyugdíjas egyéni

1.200 Ft

600 Ft

1.250 Ft

-

5.000 Ft

1.500 Ft

5.500 Ft

-

800 Ft

500 Ft

igazolvány felmutatásával

Aktív vagy nyugállományú katonák, aktív állományban lév?, vagy nyugdíjas honvédségi
közalkalmazottak, önkéntes, tartalékos katonák
igazolvány felmutatásával

KatonaSuli program résztvev?i tárlatvezetéssel, igazolás felmutatásával

Csoportos és egyéni diák és nyugdíjas tárlatvezetéssel

Aktív, vagy nyugállományú katonák, aktív állományban lév? vagy nyugdíjas honvédségi
közalkalmazottak, önkéntes, tartalékos katonák,
igazolvány felmutatásával

Családi jegy (2 feln?tt és 2 gyerekeik 18 éves korig VAGY 1 feln?tt és 3 gyerek 18 éves korig)

Családi jegy (2 feln?tt és gyerekeik 18 éves korig) NOE
igazolvánnyal tárlatvezetéssel

Családi jegy tárlatvezetéssel
(2 feln?tt és 2 gyerekeik 18 éves korig VAGY 1 feln?tt és 3 gyerek 18 éves korig)

Komáromi lakosoknak lakcímkártya felmutatásával
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Fogyatékkal él?knek és 1 f? kísér?jüknek
igazolvány felmutatásával

15 f? feletti pedagóguscsoportoknak

igazolvány felmutatásával

Tárlatvezetéssel komáromi lakosoknak

1.000 Ft

-

Fogyatékkal él?knek és 1 f? kísér?jüknek
igazolvány felmutatásával

15 f? feletti pedagóguscsoportoknak

igazolvány felmutatásával

Óvodás csoportok
feln?tt kísér?inek

100 Ft

,

Kombinált jegy: er?d, "Várak, er?dök, vitézek" hadtörténeti kiállítás, Legénységi szálló, Tiszti szálló, Szabadtéri Haditechnikai park, "Duna, hajók, mesterségek" kiállítás

teljes kazamatarendszer

„A láthatatlan er?d” – interaktív tüzérségi kiállítás, Kalandfolyosó, Élményfolyosó
Tárlatvezetéssel látogatható: L?okató terem

Dunai bástya-jegy: "Duna, hajók, mesterségek" kiállítás
Jegyvásárlás: a Dunai bástyában - Duna-part fel?li megközelítéssel

Idegennyelv? tárlatvezetés (angol, német, szlovák nyelven) kérhet?, legalább 1 héttel el?bb. Ára a belép?díjon felül 5.000 Ft+Áfa/csoport.

6 éven aluli látogatóinknak a belépés ingyenes.
Az er?d udvara is csak érvényes belép?jeggyel látogatható!

Tárlatvezetés: A tárlatvezetést a Monostori Er?d Nonprofit Kft. tárlatvezet?ivel tudjuk biztosítani. Más által vezetette csoporthoz kísér?t biztosítunk, aki a túraútvonalon a zárt termeket nyitja, valamint ügyel a balesetvédelmi szabályok betartására.

A kísér? biztosításának díja: 300 Ft/F?

IGMÁNDI ER?D BELÉP?JEGY ÁRAI:

Feln?tt: 500 Ft/f?

Diák/nyugdíjas: 400 Ft/f?

Családi jegy: 800 Ft/család (2 feln?tt és gyerekeik 18 éves korig)

6 éves kor alatt a belépés ingyenes!

A Monostori Er?d tárlatvezetéses belép?i az Igmándi Er?d belép?jegy árából (kiállításuk napján és másnap) 50%-os kedvezményre jogosítanak! Rendezvények esetén a meghirdetett belép?jegy árak érvényesek!

CSILLAG ERŐD
A Csillag erőd jelenleg nem látogatható.
Várható nyitás: 2020 tavasza

Impresszum

Elérhetőség

Oldaltérkép

Jogi nyilatkozat
Page 2 of 3

Belépőjegy
Published on fortmonostor.hu (http://erod.hu)

Tudnivalók díjmentes múzeumlátogatásra utazó csoportoknak_1.doc [2]

Source URL: http://erod.hu/informacio/belepojegy
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[1] http://erod.hu/sites/default/files/Tudnival%C3%B3k%20d%C3%ADjmentes%20m%C3%BAzeuml%
C3%A1togat%C3%A1sra%20utaz%C3%B3%20csoportoknak_1_1.doc
[2] http://erod.hu/sites/default/files/Tudnivalók díjmentes múzeumlátogatásra utazó
csoportoknak_1_1.doc
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