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CENNIK USŁUG W BRAMIE POZNANIA  

WRAZ Z WYKAZEM PRZYSŁUGUJĄCYCH ULG 

 

BILETY NA EKSPOZYCJĘ  

  

Rodzaj biletu Cena brutto 

Bilet normalny 20 zł od osoby 

Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) 12 zł od osoby 

Bilet ulgowy 15 zł od osoby 

Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) 8 zł od osoby 

Bilet rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby 

dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)  

40 zł od rodziny  

Bilet Wspólny na Ostrów Tumski  

- Bilet Wspólny normalny 28 zł od osoby 

- Bilet Wspólny ulgowy 19 zł od osoby 

- Bilet Wspólny rodzinny (maksymalnie 6 osób, w tym maksymalnie  

2 osoby dorosłe + dzieci do 15 r.ż.) 

53 zł od rodziny 

Bilet Nauczyciel 10 zł od osoby 

Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej 7 zł od osoby 

Bilet na podstawie Karty Seniora 10 zł od osoby 

Voucher podarunkowy  

- Voucher podarunkowy indywidualny 21 zł od osoby 

- Voucher podarunkowy rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym 

maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.) 

42 zł od rodziny 

Poniedziałek dla profesjonalistów  100 zł/godz 

 

W cenę biletu wliczone jest korzystanie z audioprzewodnika na ekspozycji głównej w Bramie 

Poznania. Bilet normalny, ulgowy i rodzinny na ekspozycję, Bilet Wspólny (normalny, 

ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej, bilet na podstawie Karty 

Seniora oraz Voucher podarunkowy uprawniają do skorzystania z usługi 

audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia ekspozycji. 

W celu skorzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie należy okazać 

bilet wstępu na ekspozycję.  

Uprawnienia do zakupu biletów na ekspozycję 

a. Bilet normalny (w tym Bilet Wspólny normalny) – przysługuje osobie pełnoletniej. 

b. Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje osobie pełnoletniej za 

okazaniem ważnej Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości 
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i pozostawieniem kuponu znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-

przewodnika. 

c. Bilet ulgowy (w tym Bilet Wspólny ulgowy) – przysługuje: 

 dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,  

 osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami, 

 emerytom, rencistom,  

 osobom powyżej 65. roku życia, 

 nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, 

wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk 

dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, 

 posiadaczom karty ICOM i ICOMOS oraz Członkom Stowarzyszenia Muzealników 

Polskich. 

Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki 

(legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby z 

niepełnosprawnością lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia). 

d. Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje za okazaniem ważnej 

Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu 

znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-przewodnika. 

e. Bilet rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym 

maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest  

po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna). 

* Bilet Wspólny rodzinny przysługuje rodzinom składającym się do sześciu osób,  

w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 15. roku życia. Bilet dostępny jest po 

okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).  

* Voucher podarunkowy rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym 

maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest po okazaniu 

dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna). 

f. Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie 

zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej 

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty lub ważną 

legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

g. Bilet na podstawie Karty Seniora- przysługuje osobom, które w momencie zakupu 

biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Seniora wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty. 

h. Bilet Nauczyciel- przysługuje nauczycielom: wychowania przedszkolnego, szkół 

podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. Na podstawie biletu 
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nauczyciele/-ki biorą udział w  miniwykładzie i zwiedzają ekspozycję Bramy Poznania 

z przewodnikiem. 

Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję  

 Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję główną w Bramie Poznania przysługuje  

po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki, następującym osobom: dzieciom 

do 6. roku życia; kombatantom; osobom fizycznym odznaczonym wyróżnieniami: 

„Honorowy Obywatel Miasta Poznania”, „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”   

lub  „Zasłużony dla Miasta Poznania”. 

 

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW NA EKSPOZYCJĘ OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN. 

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW WSPÓLNYCH OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN. 

ZASADY SPRZEDAŻY I WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH 

OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN. 

ZASADY SPRZEDAŻY USŁUGI W RAMACH PONIEDZIAŁKU DLA 

PROFESJONALISTÓW OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN 

 
BILETY NA AUDIOWYCIECZKĘ PO OSTROWIE TUMSKIM 

 

Rodzaj biletu Cena brutto 

Bilet normalny na audiowycieczkę 7 zł od osoby 

Bilet ulgowy na audiowycieczkę 5 zł od osoby 

Bilet rodzinny na audiowycieczkę 14 zł od rodziny 

Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej 2 zł od osoby 

 

Uprawnienia do zakupu biletów na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim 

a. Bilet normalny – przysługuje osobie pełnoletniej 

b. Bilet ulgowy – przysługuje: 

 dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,  

 osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,  

 osobom powyżej 65. roku życia 

 emerytom, rencistom,  

 nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, 

wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, 

schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, 
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Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja 

szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby z niepełnosprawnością lub inny dokument  

ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia). 

c. Bilet rodzinny - przysługuje rodzinom składającym się z do pięciu osób, w tym 

maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest  

po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna). 

d. Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie 

zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej 

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty lub ważną 

legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

 

(!) Uwaga: Bilet normalny, ulgowy i rodzinny na ekspozycję, Bilet Wspólny (normalny, 

ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej, bilet na podstawie Karty 

Seniora oraz Voucher podarunkowy uprawniają  do skorzystania z usługi 

audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia ekspozycji.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA W AUDIOWYCIECZKACH  

OKREŚLAJĄ ODRĘBNE REGULAMINY. 

 ZASADY SPRZEDAŻY AUDIOWYCIECZEK OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN. 

 


