
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік роботи музею:  

 понеділок, субота: 9:00 - 20:00 

 середа, четвер, п’ятниця, неділя: 9:00 - 18:00 

 вівторок – музей зачинено. 

Останній вхід до постійної експозиції можливий за 1 годинy до закриття музею. 

Як можна ознайомитися з постійною експозицією?  

Самостійно: всі описи в експозиції доступні англійською і польською мовами. 

Перед відвідуванням ви можете ознайомитись з міні-путівником, 

https://www.polin.pl/en/system/files/attachments/miniguide_en_0.pdf . В ньому ви 

знайдете коротку інформацію про кожну з восьми галерей. В експозиції також 

присутні співробітники музею, які із задоволенням допоможуть під час огляду 

експозиції і зможуть відповісти на ваші питання. 

З аудіогідом: доступний такими мовами: польською, англійською, івриті, 

німецькою, французською, італійською, російською, білоруською, угорською, 

ідиш, польською мовою жестів, аудіодескрипції. Вартість прокату аудіогіду:  

10 злотих. 

В групі з англомовним екскурсоводом: приєднуйтесь до груп по суботам  

і неділям о 13:00. Кількість місць обмежена – тому радимо придбати білет 

онлайн, щоб гарантувати собі місце: 

 https://www.polin.pl/en/i-wish-to-join-a-group-touring-with-a-guide  

Послуга індивідуальної екскурсії з екскурсоводом – більше про можливість 

замовити екскурсовода ТУТ,  

https://www.polin.pl/en/i-want-to-tour-the-core-exhibition-with-a-guide-private-tour  

https://www.polin.pl/en/system/files/attachments/miniguide_en_0.pdf
https://www.polin.pl/en/i-wish-to-join-a-group-touring-with-a-guide
https://www.polin.pl/en/i-want-to-tour-the-core-exhibition-with-a-guide-private-tour
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Ціни:  

 Самостійний огляд: 27 злотих – звичайни квиток  

/ 17 злотих – пільговий квиток 

 Прокат аудіогіда: 10 злотих 

 Відвідування в групі з екскурсоводом: 37 злотих – звичаний квиток  

/ 27 злотих – пільговий квиток 

Білети для самостійного огляду можна придбати в касах музею і онлайн 

https://bilety.polin.pl/ 

Білети на відвідування з екскурсоводом радимо купувати онлайн – кількість місць 

у групі обмежена і в день відвідування білети в касі, за звичай, недоступні. 

Як доїхати  

Міський транспорт: https://www.ztm.waw.pl/ 

 Станція Veturilo (міські велосипеди) знаходиться на розі вул. Анєлевіча  

і Заменгофа 

 автобус: зупинка Nalewki-Muzeum (111, 180) 

 трамвай: зупинка Muranów (15,18,35), зупинка Anielewicza (17, 33, 41) 

 метро: станція Ratusz-Arsenal 

 авто можна припаркувати на одній з вулиць біля музею: Анєлевіча, 

Заменгофа, Кармеліцькій, Едельмана. Примітка: це зона платного 

паркування. 

Для людей з інвалідністю пропонуємо безкоштовні місця на парковці музею.  

У вихідні парковка доступна для всіх гостей за наявності місць. 

Вхід до музею 

В музеї «POLIN» діє контроль безпеки. Перед проходом через сканувальний 

пристрій необхідно вийняти з кишень всі металеві предмети і покласти їх у кошик 

поруч. Багаж покласти на стрічку сканера. В гардероб в головному вестибюлі 

безкоштовно приймаються на зберігання багаж і одяг. 

З великогабаритним багажем, що не поміщається в сканер, зайти до музею 

неможливо. 

Фото  

В музеї можна фотографувати за допомогою любительських фотоапаратів  

та мобільних телефонів. Заборонено знімати за допомогою професійного 

фото/відео обладнання. В експозиції заборонено використовувати спалах. 

https://bilety.polin.pl/
https://www.ztm.waw.pl/
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Сім’ї з дітьми  

Експозиція адаптована для відвідування з маленькими дітьми – разом з ними ви 

знайдете багато місць, де юні відвідувачі зможуть самостійно відкрити історію  

і звичаї польських євреїв. В експозицію можна спуститись ліфтом, у ванних 

кімнатах є спеціальні столики для сповивання, а в меню ресторану ви знайдете 

страви для дітей. 

Щодня з 15:00 до 18:00 ми відкриваємо для вас і ваших дітей місце сімейного 

дозвілля «У короля Матюша» (за виключенням вівторків, коли музей зачинений для 

відвідувачів). https://www.polin.pl/en/kingmatt 

Якщо маєте додаткові питання, пишіть нам на адресу 

rezerwacje@polin.pl   або дзвоніть по телефону +48 22 471 0301. 

 

 

    

 

https://www.polin.pl/en/kingmatt
mailto:rezerwacje@polin.pl
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