Wieża Piastowska w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. (77) 441 50 20
Godziny otwarcia: Pn. - pt. 10.00 - 18.00, Sb. - nd. 10.00 - 15.00

Informacje dla zwiedzających
Godziny otwarcia:
Pn. - pt. 9.00 - 17.00
Sb. - nd. 11.00 - 16.00
Jednorazowo w zwiedzaniu Wieży Piastowskiej uczestniczy 10 osób.
Zwiedzanie trwa około 30 minut (opieka przewodnika + prezentacja multimedialna).
Uwaga: ze względu na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejsze rezerwacje pod numerem tel. 77 441 50 20

Ceny biletów:

Bilet normalny
Bilet ulgowy
Bilet dla posiadacza karty „Opolski Senior”
Bilet dla posiadacza karty „Dużej Rodziny”
Bilet rodzinny – min. 4 osoby ( rodzice i dzieci)
Bilet dla posiadacza karty „Opolska Rodzina”
Bilet grupowy (grupa min.10 osób)
Wynajem obiektu np. na sesję fotograficzną
Tematyczne spacery po Opolu
Tematyczne spacery po Opolu w języku angielskim/ języku niemieckim
Usługa przewodnika tłumacza /j. angielski/ j.niemiecki
Bilet wstępu na event/imprezę odbywającą się w obiekcie

10,00 zł
6,00 zł
3,00 zł
50% opłaty od biletu regularnego
każda osoba po 5 zł
1,00 zł
każda osoba po 5,00 zł
100 zł/godzina
100 zł/h
200 zł/h
30 zł od grupy * dot. Jednorazowego wejścia
15 zł normalny
10 zł ulgowy

Uwagi:
1. Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnieni są:
dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych
studenci w wieku do 26 lat;
emeryci, renciści;
2. Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są dzieci do lat 3.
3. Do korzystania z biletów grupowych uprawnieni są członkowie zorganizowanej grupy liczącej min. 10 osób na podstawie wcześniejszej
rezerwacji.
4. Dokumenty uprawniające do korzystania z ulgowych biletów:
ważna legitymacja szkolna lub studencka;
legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury;
karta „Opolska Rodzina”;
karta „Opolski Senior”.

Operator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
tel. 77 441 50 20

Pliki do pobrania:
Broszura informacyjna_PL
Informationsbroschüre_DE
Informational brochure_EN

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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