Pátrač Tino spoznáva paláce Bratislavy
(základné informácie a dôležité kontaktné údaje)
Navštevované miesta:
1. Grassalkovichov palác
Voľný vstup len počas dňa otvorených dverí.
Grassalkovichova záhrada - vstup voľný
2. Letný arcibiskupský palác
Voľný vstup len počas dňa otvorených dverí.
3. Primaciálny palác
Možnosť prehliadnuť si Zrkadlovú sieň, zbierku gobelínov zo 17. storočia
Otváracie hodiny:
Pondelok:
zatvorené
Utorok - Nedeľa:
10:00 – 18:00
Vstupné:
3€ pre dospelú osobu
zdarma (dieťa, študent, dôchodca, ZŤP)
4. Apponyiho palác
Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva
Otváracie hodiny (Múzeum historických interiérov):
Pondelok:
zatvorené
Utorok - Piatok:
10:00 – 17:00
Sobota - Nedeľa:
11:00 – 18:00
Otváracie hodiny (Múzeum vinohradníctva):
Nedeľa, Pondelok:
zatvorené
Utorok - Piatok:
10:00 – 18:00
Sobota:
11:00 – 18:00





Vstupné (vstupenka platí pre Múzeum historických interiérov aj Múzeum vinohradníctva):
plné vstupné: 4 €
zľavnené (deti od 6 r. do 14 r., študenti, dôchodcovia): 2 €
rodinné vstupné (2 dospelí a deti do veku 14 r.): 8 €
školské skupiny (najmenej 10 osôb v skupine): 1,50 € na osobu
ZĽAVY:
Bratislavská mestská karta 20 % z plného vstupného: 3,20 €
Bratislavská mestská karta 20 % zo zľavneného vstupného: 1,60 €
Bratislava Card 100 % z plného vstupného: 0 €





Upozornenie: výhodná spoločná vstupenka!
Okruh Stará radnica (Múzeum dejín mesta) a Apponyiho palác (Múzeum vinohradníctva a Múzeum
historických interiérov)
Predaj vstupenky len do 15:00
plné vstupné: 6 €
zľavnené (deti od 6 r. do 14 r., študenti, dôchodcovia): 3 €
rodinné vstupné (2 dospelí a deti do veku 14 r.): 12 €











školské skupiny (najmenej 10 osôb v skupine): 1,50 € na osobu
ZĽAVY:
Bratislavská mestská karta 20 % z plného vstupného: 4,80 €
Bratislavská mestská karta 20 % zo zľavneného vstupného: 2,40 €
Bratislava Card 100 % z plného vstupného: 0 €

5. Mirbachov palác
Otváracie hodiny:
Pondelok:
zatvorené
Utorok - Nedeľa:
11:00 – 18:00
Vstupné (http://www.gmb.sk/sk/content/vstupne)
1. Základné vstupné :

Mirbachov palace (Františkánske námestie 11)
Stále expozície a výstavy

€ 4,00

Stála expozície Barok (samostatne)

€ 2,00

Pálffyho palace (Panská 19)
Stále expozície a výstavy

€ 4,00

Pasáž Mateja Krena (samostatne)

€ 2,00

Zvýhodnené vstupné do oboch palácov

€ 6,00

2. Zľavnené vstupné:
Deti od 6r., študenti, dôchodcovia (individuálne)

€ 2,00

Držitelia karty ISIC, EURO, ITIC

€ 2,00

3. Vstupné pre školy:
Skupiny študentov bez lektorského sprievodu (cena/ študent)
ZŠ, SŠ

€ 1,00

Zvýhodnené vstupné do oboch palácov
ZŠ, SŠ

€ 1,50

Skupiny študentov s lektorským sprievodom - na objednávku (cena/ študent)
MŠ

€ 1,00

ZŠ, SŠ

€ 1,50

4. Skupinové vstupné (cena/osoba)
Skupina (nad 10 osôb)bez lektorského sprievodu

€ 3,00

Skupina (nad 10 osôb)s lektorským sprievodom - na objednávku

€ 4,50

5. Rodinné vstupné
Základné vstupné - 2 dospelí + 2 deti do 18 r.

€ 7,50

Rodinný program (tvorivé dielne pre deti od 3 rokov)

€ 3,00

(každé tretie a ďalšie dieťa zdarma), rodičia zdarma
VSTUP VOĽNÝ:
držitelia preukazu ICOM, AICA, Pedagogický sprievod
Deti do 6 rokov

6. Zichyho palác
Konajú sa tu často kultúrno – spoločenské podujatia (koncerty, prednášky, výstavy)
Otváracie hodiny:
Pondelok:
zatvorené
Utorok - Nedeľa:
12:00 – 17:00
7. Pistoriho palác
Konajú sa tu často kultúrno – spoločenské podujatia (komorné koncerty, prednášky, výstavy),
nachádza sa tu kino (Film Europe), www.staremesto.sk/sk/content/pistoriho-palac
Vstup do vnútorných priestorov iba počas kultúrnych podujatí.
8. Palugyayov palác
Sídli tu tu sídli konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí SR, preto palác nie je prístupný
verejnosti.

Kontakt:

Dana Poliačková
0908 943 033
patrac.tino@gmail.com
www.patractino.sk
www.facebook.com/patractino

