ZWIEDZANIE DWORKU “MILUSIN” – OGÓLNE INFORMACJE
➢ Zwiedzanie dworku “Milusin” jest połączone ze zwiedzaniem ogrodu historycznego.
Aktualnie nie organizujemy zwiedzania samego ogrodu.
➢ Wejście do ogrodu i do dworku jest możliwe wyłącznie pod opieką certyfikowanego
przewodnika. Nie ma możliwości zwiedzania samodzielnego.
➢ Wstęp na teren ogrodu i do dworku wymaga posiadania biletu.
➢ Punk zbiórki przed zwiedzaniem znajduje się w holu budynku głównego Muzeum
(okolice szatni, poziom 0). W tym miejscu przewodnik rozpoczyna oraz kończy
oprowadzanie.
➢ Zwiedzanie powyżej 5 osób odbywa się zawsze z zestawem nagłośnieniowym
tourguide.
➢ Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w dworku wynosi 15. Jedna
grupa musi wyjść, aby druga mogła wejść do budynku. Grupy liczące więcej niż 15
osób będą dzielone na mniejsze.
➢ Ze względu na zbyt słabe oświetlenie ogrodu, zwiedzanie dworku i ogrodu nie
odbywa się po zmroku.
➢ W dworku nie ma toalet dla zwiedzających. Toalety są dostępne wyłącznie w
budynku głównym.
➢ W dworku nie ma szatni. Okrycia są zostawiane na wieszaku w holu, a parasole w
koszu na parasole.
➢ W przypadku opadów atmosferycznych zwiedzający mogą zostać poproszeni o
założenie ochraniaczy na obuwie przy wejściu do dworku. Ochraniacze jednorazowe
zapewnia Muzeum.
➢ Większe torby, plecaki, bagaże należy zostawić w szatni lub w bezpłatnych szafkach
depozytowych w budynku głównym.
➢ Ze względów konserwatorskich do dworku nie można wjeżdżać wózkami
dziecięcymi. Dworek można zwiedzać z dziećmi, które jeszcze nie chodzą, trzymając
je na rękach, w nosidłach lub chustach.
➢ Ze względów konserwatorskich obowiązuje zakaz zwiedzania dworku w obuwiu na
obcasach typu „szpilki”. Rekomendujemy zwiedzanie w obuwiu na płaskiej
podeszwie i dostosowanym do warunków atmosferycznych.
➢ Osoby na wózkach inwalidzkich mogą wjechać tylko do holu i salonu ze względu na
zbyt wąskie drzwi i progi. Dworek „Milusin” ze względu na zabytkowy charakter i z
przyczyn konserwatorskich nie jest dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
➢ W dworku można fotografować wyłącznie bez lampy błyskowej i tylko na użytek
własny.
➢ W przypadku warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu
zwiedzających, Muzeum może odwołać zwiedzanie.

Czas zwiedzania: 30 minut to czas przebywania w dworku „Milusin”. Do niego należy doliczyć
czas na zwiedzanie ogrodu, który różni się w zależności od pory roku oraz warunków
atmosferycznych i waha się od ok. 15 do 45 minut. Całkowity czas zwiedzania dworku wraz z
ogrodem wynosi ok. 50 minut w okresie jesienno-zimowym oraz ok. 80 minut w okresie
wiosenno-letnim.
RODZAJE ZWIEDZANIA
U Piłsudskich w „Milusinie” - spacer z przewodnikiem po dworku „Milusin” wraz z ogrodem
historycznym. To zwiedzanie na zasadzie „dołącz do grupy”. Każdy zwiedzający może wykupić
bilet na spacer odbywający się według ustalonego kalendarza i dołączyć do oprowadzania.
➢ Spacery odbywają się w:
• środy, czwartki, piątki o godz. 11:00, 14:00, 14:30 i 15:00;
• soboty i niedziele o godz. 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30 i 15:00.
➢ Usługa przewodnicka jest w cenie biletu.
➢ Oferta dedykowana dla indywidualnych zwiedzających.
➢ Limit miejsc na spacerze to 15 osób.
➢ Bilety dostępne w sprzedaży internetowej do 90 minut przed spacerem oraz w kasie
biletowej Muzeum do momentu wyczerpania miejsc.
➢ Istnieje możliwość zakupu biletu łączonego na zwiedzanie dworku „Milusin” wraz z
ogrodem historycznym + wystawy stałej.

Zwiedzanie dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym z przewodnikiem na
wyłączność – możliwość zamówienia usługi przewodnickiej i zwiedzania tylko we własnej
grupie z dedykowanym przewodnikiem.
➢ Zwiedzanie z przewodnikiem na wyłączność wymaga wcześniejszej rezerwacji usługi
przewodnickiej i biletów (wg dostępnych terminów) - minimum na 14 dni przed
zwiedzaniem. Muzeum nie gwarantuje dostępności przewodnika.
➢ Zwiedzanie z przewodnikiem na wyłączność odbywa się od środy do niedzieli w
godzinach od 10:00 do 15:30.
➢ Wymagana opłata za usługę przewodnicką + bilety wstępu.
➢ Limit miejsc w grupie to 15 osób + przewodnik.
➢ Grupy liczniejsze niż 15 osób będą dzielone na podgrupy. Każda podgrupa wymaga
osobnej opłaty za usługę przewodnicką.
➢ Rezerwacje i zakup możliwe przez kontakt z Działem Obsługi Odwiedzających
(rezerwacje@muzeumpilsudski.pl). Część terminów możliwa do zakupu online nie
później niż na 14 dni przed zwiedzaniem. Oferta niedostępna w kasie biletowej.
➢ Istnieje możliwość połączenia zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność dworku
„Milusin” i wystawy stałej (rezerwacje wyłącznie poprzez kontakt z Działem Obsługi
Odwiedzających).

CENNIK
Ulgi i promocje nie łączą się.
U Piłsudskich w „Milusinie” – spacer z przewodnikiem (w dni płatne):
➢ Bilet normalny 20 zł;
➢ Bilet ulgowy 15 zł – przy wejściu na zwiedzanie należy okazać dokument
upoważaniający do ulgi;
➢ Bilet grupowy 15 zł – od 10 osób;
➢ Bilet ulgowy za 1 zł (w ramach programu „Muzeum za złotówkę”) - dzieci od 7. roku
życia, młodzież szkolna i studenci do 26. roku życia na podstawie legitymacji szkolnej
lub studenckiej;
➢ Bilet rodzinny normalny 18 zł – dla maksymalnie 2 dorosłych osób z maksymalnie 4
dzieci (od 7. roku życia);
➢ Bilet rodzinny ulgowy 13,5 zł – dla maksymalnie 4 dzieci (od 7. roku życia)
➢ Bilet z KDR normalny 17 zł – bilet ze zniżką 15% na podstawie Karty Dużej Rodziny,
dostępny wyłącznie w kasie biletowej za okazaniem KDR;
➢ Bilet z KDR ulgowy 12,75 zł – bilet ze zniżką 15% na podstawie Karty Dużej Rodziny,
dostępny wyłącznie w kasie biletowej za okazaniem KDR;
➢ Bilet kontrolny – bilet bezpłatny dla dzieci do 7. roku życia, każde dziecko musi mieć
bilet;
➢ Bilety łączone – obejmują spacer z przewodnikiem po dworku „Milusin” (o godzinie
podanej na bilecie) oraz samodzielne zwiedzanie wystawy stałej (przez cały dzień w
godzinach jej otwarcia):
• Bilet łączony normalny 36 zł
• Bilet łączony ulgowy 27 zł – przy wejściu na zwiedzanie należy okazać
dokument upoważaniający do ulgi;
• Bilet łączony grupowy 27 zł – od 10 osób;
U Piłsudskich w „Milusinie” – spacer z przewodnikiem (w dzień bezpłatny - środy):
➢ Wstęp bezpłatny, ale wymagana opłata za usługę przewodnicką – 10 zł/os.
➢ Brak biletów łączonych.
Zwiedzanie dworku „Milusin” z przewodnikiem na wyłączność (w dni płatne):
➢
➢
➢
➢

Opłata za przewodnika w języku polskim – 100 zł/grupę + bilety;
Opłata za przewodnika w języku obcym – 120 zł/grupę + bilety;
Bilet normalny 20 zł;
Bilet ulgowy 15 zł – przy wejściu na zwiedzanie należy okazać dokument
upoważaniający do ulgi;
➢ Bilet grupowy 15 zł – od 10 osób;

➢ Bilet ulgowy za 1 zł (w ramach programu „Muzeum za złotówkę”) - dzieci od 7. roku
życia, młodzież szkolna i studenci do 26. roku życia na podstawie legitymacji szkolnej
lub studenckiej;
➢ Bilet rodzinny normalny 18 zł – dla maksymalnie 2 dorosłych osób z maksymalnie 4
dzieci (od 7. roku życia);
➢ Bilet rodzinny ulgowy 13,5 zł – dla maksymalnie 4 dzieci (od 7. roku życia)
➢ Bilet z KDR normalny 17 zł – bilet ze zniżką 15% na podstawie Karty Dużej Rodziny,
dostępny wyłącznie w kasie biletowej za okazaniem KDR;
➢ Bilet z KDR ulgowy 12,75 zł – bilet ze zniżką 15% na podstawie Karty Dużej Rodziny,
dostępny wyłącznie w kasie biletowej za okazaniem KDR;
➢ Bilet kontrolny – bilet bezpłatny dla dzieci do 7. roku życia, każde dziecko musi mieć
bilet;
➢ Promocja na ofertę łączoną – przy jednoczesnym zakupie na ten sam dzień
zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność dworku „Milusin” + zwiedzania wystawy
stałej, bilety na oba zwiedzania ze zniżką -10%.
➢ zestaw tourguide 50 zł
– sprzęt obowiązkowy dla grup powyżej 5 osób zwiedzających z certyfikowanym
przewodnikiem zewnętrznym; w przypadku zamówienia przewodnika za
pośrednictwem Muzeum sprzęt udostępniany jest bezpłatnie.
Zwiedzanie dworku „Milusin” z przewodnikiem na wyłączność (w dzień bezpłatny - środy):
➢
➢
➢
➢

Opłata za przewodnika w języku polskim – 100 zł/grupę;
Opłata za przewodnika w języku obcym – 120 zł/grupę;
Bilety wstępu bezpłatne.
zestaw tourguide 50 zł
– sprzęt obowiązkowy dla grup powyżej 5 osób zwiedzających z certyfikowanym
przewodnikiem zewnętrznym; w przypadku zamówienia przewodnika za
pośrednictwem Muzeum sprzęt udostępniany jest bezpłatnie.

