
Entré 

Voksne 65 kr.   
Studerende og pensionister 50 kr. 
Børn under 18 år Fri entré   
Grupperabat voksne v. minimum 10 personer 50 kr. 
Grupperabat studerende og pensionister v. minimum 10 personer 45 kr.        

Rundvisninger i udstillingerne*     

Mandag-fredag kl. 8-16     

På dansk pr. påbegyndt time 850 kr. + entré 
På fremmedsprog pr. påbegyndt time 1050 kr. + entré 
Undervisning** for institutioner: På museet pr. påbegyndt time 550 kr. + moms 
Undervisning** for institutioner: Uden for museet pr. påbegyndt time 650 kr. + moms  

Mandag-fredag efter kl. 16 samt lørdage, søn- og helligdage hele dagen    

Rundvisning pr. påbegyndt time 1275 kr. + entré 
Rundvisning på fremmedsprog pr. påbegyndt time 1500 kr. + entré      

Byvandringer og andre arrangementer uden for museet*    

Mandag-fredag kl. 8-16      

På dansk pr. påbegyndt time  950 kr. + moms 
På fremmedsprog pr. påbegyndt time 1150 kr. + moms      

Mandag-fredag efter kl. 16 samt lørdage, søn- og helligdage hele dagen     

På dansk pr. påbegyndt time  1375 kr. + moms  
På fremmedsprog pr. påbegyndt time 1600 kr. + moms 

Åbning af museet uden for arbejdstid (arbejdstid er man-fre kl. 8-16)***  

Pr. påbegyndt time 650 kr.        

Foredrag     

På museet - Se priser for det enkelte arrangement i museets kalender  
Indenfor Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune (2 x 45 min) 2500 kr.  
Udenfor Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune (2 x 45 min) 4000 kr. + moms + kørsel 

Konsulentarbejde      

(Eksternt) pr. påbegyndt time 795 kr. + moms + kørsel 

Kontakt museet for tilbud.     

Busture       

Mandag til fredag 8-16      

Guide i busser på dansk pr. påbegyndt time 950 kr. + moms 
Guide i busser på fremmedsprog pr. påbegyndt time 1150 kr. + moms       

Mandag-fredag efter kl. 16 samt lørdage, søn- og helligdage hele dagen      

Guide i busser på dansk pr. påbegyndt time 1375 kr. + moms  
Guide i busser på fremmedsprog pr. påbegyndt time 1600 kr. + moms  



      

Årskort til udstillingssteder og arrangementer      

Personligt kort, med ledsager 275 kr. 
Personligt kort, uden ledsager 195 kr.  
Plejehjem- og botilbudskort (10 beboer + personale) 600 kr.      

Escape Room        

For en gruppe 1-4 personer 1000 kr.   
Herefter pr. følgende person (max. 3) 250 kr.   
Tillæg hvis eventet starter efter kl. 20.30 500 kr.   

Mad og drikke (kun for grupper på 10 personer og derover)      

Kaffe/kringle/skærekage pr. person 50 kr.   
Kaffe/lagkage pr. person 75 kr. 
Sodavand/sandwich pr. person 90 kr.      

 

*Max. 25 personer pr. guide. Skoleklasser undtaget   

**Folkeskoler, børnehaver, SFO’er, Sprogskoler, Ungdomsuddannelser, efterskoler samt alle voksenuddannelser 
med mødepligt.       

***Der vil altid kunne åbnes for institutioner mandag til torsdag 8-16, fredag 8-13.   


