Belépő a vár területére és az állandó kiállításra
A Füleki Vármúzeum árlistája,
érvényes 2018. július 1-től

Teljes árú jegy – 26 és 61 év közötti látogatók

4,00 €

Kedvezményes jegy – 7 és 26 év közötti látogatóknak,
62 és 69 év közötti látogatóknak

2,00 €

Ingyenes belépés – 6 éves korig és 70 éves kor felett

0,00 €

Egészségkárosult-igazolvánnyal rendelkező
27 és 61 év közötti látogatók, valamint kísérőik számára

2,00 €

Ingyenes belépés egészségkárosult-igazolvánnyal rendelkező 7
és 26, valamint 62 és több éves látogatók számára

0,00 €

Ingyenes belépés pedagógus, valamint csoportvezető számára
(legalább 20 személyes csoport esetén)

0,00 €

–
Idegenvezetés

5,00 €

Idegenvezetés – múzeum pedagógia

5,00 €

–
A füleki vár barátainak szenior klubkártyája – 27 éves kortól

5,00 €

A füleki vár barátainak szenior klubkártyája – pedagógusok

3,00 €

A füleki vár barátainak junior klubkártyája – 26 éves korig

2,00 €

–
Kommersz fényképezkedés, vagy videózás a várudvarban és a
várban (fényképész vagy videós + két személy / esemény)

12,00 €

Kommersz fényképezkedés, vagy videózás a várudvarban és a
várban (fényképész vagy videós + több személy / esemény)

20,00 €

A várudvar bérleti díja kommersz rendezvények esetén (18x25m 200,00
= 450 m² – 100% kedvezmény a város által szervezett
€/nap
hagyományos rendezvények esetén)
Alkalmi árusítóhely, a várudvarban szervezett rendezvényekre
(100 % kedvezmény a saját termékeiket áruló kézművesek
számára – a város által szervezett rendezvényeken)

10,00
€/nap/
m2

Belépő a „Fülek 1938 – 1945“ című állandó kiállításra a várhegy
oldalába vájt egykori légoltalmi járatokban
A várbelépőjegy megvásárlása esetén a belépés ingyenes
Alap belépő 27-től 61 éves korig

2,00 €

Kedvezményes belépő 7-től 26 valamint 62-től 69 éves korig
Ingyenes belépés 6 éves korig és 70 éves kor felett

1,00 €
0,00 €

Kedvezményes belépő egészségkárosult-igazolvánnyal rendelkező
személyek részére 27-től 61 éves korig; ezt a belépőt vásárolhatja
egészségkárosult személy kísérője is
Ingyenes belépés egészségkárosult-igazolvánnyal rendelkező
személyek részére 7-től 26 valamint 62-től 69 éves korig

1,00 €

0,00 €

