
Příloha č. 2 Návštěvního řádu

CENÍK VSTUPNÉHO
VODNÍ MLÝN, areál Hoslovice čp. 36 a čp. 40

Otevřeno:
duben, květen, září, říjen / úterý – neděle                        9:00 – 16:00 hod.
Červen – srpen / denně                                                       9:00 – 17:00 hod.

Poslední prohlídka s průvodcem začíná hodinu před koncem otevírací doby.
Poslední návštěvníci budou vpuštěni do expozic 30 minut před koncem otevírací doby.

1. ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:
Areál vodního mlýna: při akci:

dospělí                                                      40 Kč           50 Kč
děti do 15 let,studenti,důchodci                         20 Kč           25 Kč

2. SLEVY:

- rodinné vstupné 2 dospělí + 2 děti do 15 let                               90 Kč           110 Kč
- skupinové  vstupné nad 10 osob – sleva ze základního vstupného 5 Kč/osobu 5/osobu
- školní skupiny (doprovod zdarma) do   30 osob - sleva ze základního vstupného 5 Kč/žáka 5/žáka
- držitelé průkazů EURO a jednotné vstupné 20 Kč           20 Kč
Jihočeské výletní karty

3. VSTUP ZDARMA:
Návštěvníci vybraných akcí, děti do 6 let, osoby se zdravotním a mentálním postižením, členové
Asociace muzeí a galerií ČR, KPVU, Unie výtvarných umělců, Svazu muzeí na Slovensku,
zaměstnanci Národního památkového ústavu, členové ICOM a obdobných zahraničních asociací
muzeí a galerií (po předložení průkazu).

4. Objednané skupiny s požadavkem výkladu v angličtině nebo němčině
příplatek k ceně základního vstupného                                                                  20 Kč/osobu

5. Turistické fotografování 20 Kč

6. Edukační programy / dílny - doprovod školních skupin vstup zdarma od 10 Kč/osobu

Mimo sezónu návštěvy pouze pro skupiny nad 10 osob, po předchozí domluvě
na tel.: + 420 731 907, e-mail: mlyn@muzeum-st.cz.

Ceník je platný od 2.4. 2019
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