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TYTUŁ: Miasto Myszy - atrakcja w Kołobrzegu

CENA: 12,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Miasto Myszy (.: Atrakcje :.)
  Adres: ul. Morska 2
  Miasto: Kołobrzeg
  Województwo: zachodniopomorskie
  Telefon: 575 657 195
                

OPIS:

Miasto Myszy zlokalizowane w podziemiach dawnego
Kapitanatu Portu Morskiego w Kołobrzegu to niesamowite
miejsce. Nigdzie nie świecie takiego nie ma.

Wnętrze, które zamieszkuje ponad 500 małych myszek przypomina mysie norki porośnięte zieloną trawą, do których prowadzą korytarze
stylizowane na ciągi kanalizacyjne, jakie znajdują się pod każdym miastem.

Myszki białe, łaciate, brązowe, rasowe, z kręconymi włosami i bezwłose, astrex - zwane mysimi owieczkami, berberyjskie czy najmniejsze
na świecie myszki pigmejskie zamieszkują sale stylizowane na kosmos spowity światłem UV, ziemię, tropiki, miasteczko czy wakacje.
Mała mysia architektura - domki, mostki, rekwizyty zgodne z nazwą danej sali czynią to miejsce niezwykłym, ale jednocześnie wygodnym
i bezpiecznym do życia dla tych małych gryzoni.

W mysiej norce toczy się fascynujące życie małych myszek. Jak sobie radzą, co jedzą i robią na co dzień można dowiedzieć się
odwiedzając to niezwykłe miejsce. Spotkanie z tymi małymi gryzoniami to sposób na miłe spędzenie czasu i doświadczenie wielu
pozytywnych wrażeń. Miasto Myszy zaprasza.

Adres:

Miasto Myszy
ul. Morska 2, 78-100 Kołobrzeg
(w podziemiach Rezydencji Kapitańskiej, 50 m od Latarni Morskiej
vis a vis statków wycieczkowych - budynek z czerwonej cegły)

tel.: 575 657 195
mail: info@miastomyszy.pl
strona www: www.miastomyszy.pl
facebook.com/miastomyszy

Godziny otwarcia:

styczeń - czerwiec: 10:00 - 17:00
lipiec - sierpień: 10:00 - 21:00
wrzesień - grudzień: 10:00 - 17:00

Bilety:

Bilet normalny: 16 zł /osoba
Bilet ulgowy: 14 zł/ osoba (dzieci do lat 15)
Bilet rodzinny: 14 zł/ osoba (bilet przeznaczony dla osób przynajmniej z jednym dzieckiem, które nie ukończyło 15 roku życia. Max. 4
osoby)
Bilet grupowy: 12 zł/ osoba (bilet dla grupy powyżej 15 osób, które nie ukończyły 15 roku życia). W przypadku rezerwacji grupowych
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Miasto Myszy tel.: 575 657 195.

Bilet dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia (dotyczy tylko klientów indywidualnych): GRATIS
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Czas wizyty w Mieście Myszy zależy od zwiedzających.


