OFERTA MUZEULUI GOLEȘTI PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER



SERBĂRI ȘCOLARE - taxă închiriere-150 lei/oră


















taxe: 7 lei adult; 2 lei copil, pensionar, student;
cadrele didactice nu achită taxă;
ghidaj gratuit;
spațiul-parcul Goleștilor;
sonorizare;
pavilion acoperit, cu scenă;
parcul de agrement:
tiroliană-2 lei/tură;
perete de cățărat –gratuit;
tir cu arcul-gratuit;
scrânciob-gratuit;
popicărie gratuit;
loc de joacă-gratuit;
plimbări cu poneii-12lei/10 min;
inițiere în echitație-30lei/jumătate de oră
plimbări cu trăsura (4 persoane) -50 lei/ 30 min;
plimbări cu căruța săsească (10 persoane) -50 lei/30min.

Parcul Goleștilor dispune de magazin cu terasă de unde se pot cumpăra
răcoritoare şi dulciuri.

Muzeul asigură spaţiu pentru servirea mesei prin servicii de catering.
Persoane de contact: secretariat muzeu-0248266364;
Mihaela Popescu-0731321425, Loredana Popescu-0767387984,
cmngolesti@yahooo.com.
Programările se fac în intervalul orar 800-1600, de luni până vineri.

ANIVERSĂRI, ZILE ONOMASTICE -150 lei/oră, luni - vineri



















taxe: 7 lei adult; 2 lei copil, pensionar, student;
cadrele didactice nu achită taxă;
ghidaj gratuit;
spațiul-parcul Goleștilor;
sonorizare;
pavilion acoperit cu scenă;
parcul de agrement:
tiroliană - 2 lei/tura;
perete de cățărat –gratuit;
tir cu arcul - gratuit;
scrânciob-gratuit;
popicărie-gratuit;
loc de joacă-gratuit;
plimbări cu poneii-12lei/10 min;
inițiere în echitație-30lei/jumătate de oră
plimbări cu trăsura (4 persoane) -50 lei/ 30 min;
plimbări cu căruța săsească (10 persoane) -50 lei/30min

Parcul Goleștilor dispune de magazin cu terasă de unde se pot cumpăra
răcoritoare şi dulciuri.

Muzeul asigură spaţiu pentru servirea mesei prin servicii de catering.
Persoane de contact: secretariat muzeu-0248266364;
Mihaela Popescu-0731321425, Loredana Popescu-0767387984,
cmngolesti@yahooo.com.
Programările se fac în intervalul orar 800-1600, de luni până vineri.

ANIVERSĂRI, ZILE ONOMASTICE-300 lei/oră, week-end




















taxe: 7 lei adult; 2 lei copil, pensionar, student;
cadrele didactice nu achită taxă;
ghidaj gratuit;
spațiul-parcul Goleștilor;
sonorizare;
pavilion acoperit cu scenă;
parcul de agrement:
tiroliană - gratuit;
perete de cățărat –gratuit;
tir cu arcul - gratuit;
face painting - gratuit;
scrânciob-gratuit;
loc de joacă-gratuit;
popicărie-gratuit;
plimbări cu poneii-gratuit;
inițiere în echitație-gratuit -15 min;
Plimbări cu trăsura (4 persoane) -50 lei/ 30 min;
Plimbări cu căruța săsească (10 persoane) -50 lei/30min.

Parcul Goleștilor dispune de magazin cu terasă de unde se pot cumpăra
răcoritoare şi dulciuri.
Muzeul asigură spaţiu pentru servirea mesei prin servicii de catering.
Persoane de contact: secretariat muzeu-0248266364;
Mihaela Popescu-0731321425, Loredana Popescu-0767387984,
cmngolesti@yahooo.com
Programările se fac în intervalul orar 800-1600, de luni până vineri.
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

