Oferta Centrum Popularyzacji Kosmosu PLANETARIUM TORUŃ

JESIEŃ 2022
(21 listopada – 6 grudnia)
RAMOWY REPERTUAR SEANSÓW I GODZIN WEJŚĆ NA WYSTAWY INTERAKTYWNE
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze zapisy i dokonywanie rezerwacji miejsc na seansach astronomicznych w
sali planetarium oraz na wystawach interaktywnych. Najwygodniejszą drogą jest rezerwacja telefoniczna, podczas której
odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy wybór właściwej oferty dydaktycznej. Numer telefonu: 56 622 60 66.
Adres e-mail: office@planetarium.torun.pl
Seanse dostępne w ofercie Planetarium to:

dla dzieci – familijne: „Astropies Łajka”, „Cudowna podróż”, „Kolorowy kosmos”
oraz „Renifer Kometa” (w grudniu)

dla szkół i popularne: „Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „Poza horyzontem”, „Światła północy”, „Wirująca Ziemia”,
„W poszukiwaniu życia”, „Zostać astronomem” oraz „Gwiazda Betlejemska” (w grudniu).
Opisy seansów dostępne na stronie internetowej www.planetarium.torun.pl
Wystawy interaktywne:
Baza MARS#17 – multimedialna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym
członkowie ekipy badawczej mają do wykonania czynności niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać
powierzoną misję i zadania.
Geodium – wystawa merytorycznie poświęcona jest Ziemi, a jej ekspozycja skupia się na astronomicznych i
przyrodniczych aspektach powstania oraz ewolucji naszej planety.
Od wtorku do piątku obowiązywać będzie poniższy układ godzin:
 seanse w planetarium: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00*, 15:00
(obowiązuje zasada wyboru tytułu seansu przez pierwszą zapisaną grupę na daną godzinę z wyjątkiem godz. 15:00)
 wejścia do Bazy MARS#17 oraz Geodium ustalane są na podstawie rezerwacji grup zorganizowanych
Od wtorku do piątku pokazy o godz. 15:00 otrzymują stałe tytuły:


w poniedziałek, 5 grudnia o godz. 15:00: „Światła północy”



we wtorek o godz. 15:00:

„Makrokosmos”,



w środę o godz. 15:00:

„Światła północy”,



w czwartek o godz. 15:00:

„Poza horyzontem”,



w piątek o godz. 15:00:

„Meteoplanet” (w co drugi piątek wyświetlany będzie seans „Zostać astronomem”).

* W dniach 1–2 grudnia (czwartek-piątek) oraz 5–6 grudnia (poniedziałek-wtorek) pokazy o godz. 14:00 otrzymują stały
tytuł „Gwiazda Betlejemska”.

UWAGA!
OD 7 grudnia 2022 r. (środa)
PLANETARIUM BĘDZIE NIECZYNNE – PRZERWA TECHNICZNA

W okresie 21 listopada – 6 grudnia 2022 r.
w poniedziałki PLANETARIUM NIECZYNNE (dzień prac technicznych)
z wyjątkiem 5 grudnia 2022 r.

godz.

SOBOTA

NIEDZIELA

(26.11.2022)

(27.11.2022)
seanse w planetarium

11:00

Cudowna podróż

Kolorowy kosmos

12:00

Światła północy

Poza horyzontem

13:00

Kolorowy kosmos

Zostać astronomem

14:00

Poza horyzontem

Makrokosmos

15:00

Zostać astronomem

Światła północy

16:00

Makrokosmos

17:00

Meteoplanet
wystawy interaktywne

Baza
MARS#17

11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15

11:15, 12:15, 13:15, 14:15

GEODIUM

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

11:00, 12:00, 13:00, 14:00

godz.

SOBOTA

NIEDZIELA

(3.12.2022)

(4.12.2022)
seanse w planetarium

11:00

Cudowna podróż

Cudowna podróż

12:00

Makrokosmos

Światła północy

13:00

Kolorowy kosmos

Gwiazda Betlejemska

14:00

Światła północy

Makrokosmos

15:00

Gwiazda Betlejemska

Poza horyzontem

16:00

Zostać astronomem

17:00

Poza horyzontem
wystawy interaktywne

Baza
MARS#17

11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15

11:15, 12:15, 13:15, 14:15

GEODIUM

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

11:00, 12:00, 13:00, 14:00

CENY BILETÓW WSTĘPU
kategoria biletu
grupowy szkolny
ulgowy
normalny

seans w Planetarium
12 zł / 17 zł*
15 zł / 20 zł*
19 zł / 24 zł*

Baza MARS#17
8 zł
10 zł
12 zł

wystawa Geodium
8 zł
10 zł
12 zł

* bilet na seans z wersją w innym języku, informacja o dostępnych wersjach seansów w językach obcych na stronie
internetowej Planetarium.
bilety łączone dla grup szkolnych
bilet łączony:
seans + Baza MARS#17
seans + Geodium
seans + Baza MARS#17 + Geodium

Zapraszamy !
Centrum Popularyzacji Kosmosu PLANETARIUM TORUŃ
ul. Franciszkańska 15 – 21, 87 – 100 Toruń
tel. 621 10 85 (kasa biletowa)
tel. 56 622 60 66 (rezerwacje dla grup)
tel. 56 622 50 66 (sekretariat)
www.planetarium.torun.pl
office@planetarium.torun.pl
https://www.facebook.com/PlanetariumTorun

18 zł / os.
18 zł / os.
24 zł / os.

