
 
 
1. W jakim terminie można obejrzeć wystawę Tokio 24? 

 
Od 12 lipca do 29 września (oprócz poniedziałków, kiedy Muzeum jest zamknięte). 
 
Muzeum Manggha jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00–18.00. 
 
Natomiast 12 lipca jest możliwość zobaczenia wystawy od 19.00 do 5.00 rano. 
Rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów online na ten dzień przez stronę www.ebilet.pl  
Sprzedaż rozpoczyna się we wtorek 9 lipca o godzinie 12.00. 
 

2. Ile czasu trzeba przeznaczyć na obejrzenie wystawy Tokio 24? 
 
Około pół godziny.  
 

3. Ile kosztuje bilet na wystawę? 
 
W każdy wtorek wstęp na wystawę jest darmowy. 
 
W pozostałe dni (oprócz poniedziałku, kiedy Muzeum jest zamknięte) bilet normalny kosztuje 
30 zł, bilet ulgowy 20 zł i zapewnia wstęp także na inne wystawy obecne wtedy w Muzeum. 
 
12 lipca bilet kosztuje 20 zł. 
 
Informacje o biletach: 
 
http://manggha.pl/informacje-praktyczne  
 

4. Czy są przewidziane zniżki dla Patronów? 
 
12 lipca wstęp dla Patronów na oglądanie wystawy jest darmowy. 
Obowiązują zapisy, dostępne na grupie Patronów na Facebooku. 
Dodatkowo w każdy wtorek wstęp na wystawę jest bezpłatny. 
 

5. Gdzie mogę kupić bilet? 
 
Bilety na wydarzenie 12 lipca do nabycia na stronie www.ebilet.pl  
W pozostałe dni (oprócz poniedziałków) sprzedaż biletów wstępu na wystawę odbywa się 
wyłącznie w kasie Muzeum Manggha. 
 

6. Czy mogę telefonicznie lub mailowo zarezerwować bilet, a następnie kupić go w 
kasie? Jeśli tak to pod jakim numerem/mailem? 
 
Rezerwacja biletów nie będzie prowadzona. Prosimy o zakup biletu wstępu na miejscu w 
dniu wizyty. 
 

http://www.ebilet.pl/
http://manggha.pl/informacje-praktyczne
http://www.ebilet.pl/


 
 
7. Jeśli w kasie zabraknie biletów na konkretny dzień to czy mogę kupić bilet na 
kolejny lub inny dowolny dzień? 

 
Bilet wstępu na wystawę (zakupiony 13 lipca) upoważnia do jednorazowego wstępu na 
każdą wystawę czasową. Będzie obowiązywał również w dniach kolejnych pod warunkiem, 
że nie został wcześniej wykorzystany. Sprzedaż biletów od wtorku do niedzieli w godzinach 
10.00–16.00. 
 

8. Czy bilety w kasach będą sprzedawane na konkretne sloty godzinowe, czy na 
konkretny dzień? 
 
Bilet wstępu na wystawę (zakupiony od 13 lipca) upoważnia do jednorazowego wstępu na 
każdą wystawę. Będzie obowiązywał również w dniach kolejnych pod warunkiem, że nie 
został wcześniej wykorzystany. W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających wstęp na salę 
ekspozycyjną będzie limitowany. Sprzedaż biletów od wtorku do niedzieli w godzinach 
10.00–16.00. 
 
9. Co w sytuacji, gdy kupię bilet na dany dzień, a z powodu dużego zainteresowania 
wystawą nie uda mi się wejść? 
 
Zakupiony bilet będzie upoważniał do wstępu do momentu wykorzystania go do zwiedzania 
wystawy. 
 
 
10. Czy bilet kupiony w kasie trzeba użyć od razu czy można wrócić z nim w 
późniejszej godzinie?  
 
Jak wyżej. 
 


