שעות הפתיחה של המוזיאון:
• שני ,חמישי ,שישי18:00 - 10:00 :
• רביעי ,שבת ,ראשון20:00 - 10:00 :
• שלישי  -המוזיאון סגור
הכניסה האחרונה לתערוכת הקבע שעתיים לפני סגירת המוזיאון.
אנו ממליצים לשריין שעתיים לפחות לביקור בתערוכת הקבע.

איך אפשר לבקר בתערוכת הקבע?
עצמאית :כל התיאורים בתערוכה כתובים בפולנית ובאנגלית .לפני הביקור ,תוכלו לעיין במדריך המקוצר
.www.polin.pl/en/system/files/attachments/miniguide_en_0.pdf
במדריך תמצאו מידע בסיסי על כל אחד משמונת אגפי המוזיאון .בשטח התערוכה ישנם אנשי צוות שישר
מחו לסייע לכם בעת ביקורכם ולענות על שאלותיכם.
עם מכשיר הדרכה קול:י :המדריך הקולי זמין בשפות :פולנית ,אנגלית ,עברית ,גרמנית ,צרפתית ,ספ�ר
דית ,איטלקית ,רוסית ,בלרוסית ,הונגרית ,יידיש ,שפת הסימנים הפולנית ותיאור אודיו של תערוכת הקבע
לליקויי ראיה (זמין בפולנית בלבד) .עלות שכירת המדריך הקולי היא  10זלוטי.
סיור מודרך בקבוצה ,הדרכה בפולנית :הצטרפו לקבוצה המבקרת בתערוכה בשבת בשעות ,11:00
 17:00 ,14:30וביום ראשון בשעות  .15:30 ,11:00מספר המקומות מוגבל .על מנת להבטיח את מקומכם
בקבוצה ,רכשו את הכרטיסים מראש באתר האינטרנט.
סיור מודרך בקבוצה ,הדרכה באנגלית :הצטרפו לקבוצה המבקרת בתערוכה בשבת בשעה .15:00
מספר המקומות מוגבל .על מנת להבטיח את מקומכם בקבוצה ,רכשו את הכרטיסים מראש באתר האינר
טרנט.
סיור פרטי :מידע נוסף על האפשרות להדרכה פרטית במוזיאון תמצאו כאן.
מחירון:
ביקור עצמאי בתערוכת הקבע 27 :זלוטי  -כרטיס רגיל  17 /זלוטי  -כרטיס מוזל  1 /זלוטי  -כרטיס לנוער
ולסטודנטים עד גיל  ,26בהצגת תעודת סטודנט של אוניברסיטה בפולין.
עלות השכרת מכשיר הדרכה קולי 10 :זלוטי
ביקור מודרך בקבוצה 37 :זלוטי  -כרטיס רגיל  27 /זלוטי  -כרטיס מוזל
כרטיסים לסיור עצמאי במוזיאון ניתן לרכוש בקופת המוזיאון או באתר www.bilety.polin.pl
כרטיסים לסיורים מודרכים אנו ממליצים לרכוש מראש באתר האינטרנט  -מספר המקומות בקבוצה מוגבל
ולרוב לא נותרים כרטיסים לרכישה בקופה ביום הסיור.
הגעה
תחבורה ציבוריתwww.ztm.waw.pl :
תחנת האופניים  Veturiloנמצאת בפינת הרחובות  Anielewiczaו ־.Zamenhofa
למגיעים ברכב פרטי ,ניתן לחנות באחד הרחובות הסמוכים למוזיאוןAnielewicza, Zamenhofa, :
 .Karmelicka, Edelmanaשימו לב :זהו אזור חניה בתשלום.
חניה לבעלי מוגבלויות :חניה ללא תשלום בחניון המוזיאון .בסופי שבוע חניון המוזיאון פתוח לכלל המבקר
רים ,על בסיס מקום פנוי.

הכניסה למוזיאון
בכניסה למוזיאון תולדות יהודי פולין מתבצע בידוק בטחוני .לפני המעבר בשער גילוי המתכות יש לרוקן
את הכיסים מחפצי מתכת ולשים אותם בסלסלה .תיקים יש להניח במכונת הסריקה .בכניסה למוזיאון ישנן
ארוניות בהן ניתן להשאיר תיקים (פיקדון 2 :זלוטי).
במלתחה בלובי הראשי ניתן להפקיד מעילים ותיקים ללא תשלום.
אין אפשרות להיכנס למוזיאון עם תיקים ומטען גדולים ,שאינם יכולים לעבור במכונת הסריקה.
צילום בתערוכה
במוזיאון ניתן לצלם באמצעות טלפונים סלולריים ומצלמות חובבים .חל איסור לצלם באמצעות ציוד צילום
או הסרטה מקצועיים .חל איסור על שימוש בפלאש בתערוכות.
משפחות עם ילדים:
התערוכה מותאמת לביקור עם ילדים קטנים  -יחד אתם תמצאו מקומות רבים בהם יוכלו המבקרים הצר
עירים לגלות את ההיסטוריה והמנהגים של יהודי פולין .ניתן לרדת לקומת התערוכה במעלית ,בשירותים
מותקנים שולחנות החתלה ,בתפריט מסעדת המוזיאון תמצאו מנות החביבות על ילדים.
בשעות  18:00 – 15:00הנכם מוזמנים יחד עם ילדיכם אל מרכז החינוך המשפחתי "אצל המלך מתיא".
המרכז פתוח מדי יום ,פרט ליום שלישי בו המוזיאון סגור למבקרים.
למידע נוסף אנא פנו אלינו במייל  rezerwacje@polin.plאו בטלפון4710301 22 +48 :
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