Rogalowe Muzeum Poznania

Gdzie można poznać tajniki największego skarbu kulinarnego Poznania – rogala świętomarcińskiego?
W Rogalowym Muzeum Poznania, które zaprasza na fantastyczne pokazy. Na widzów czeka
opowiadana na żywo historia rogali świętomarcińskich, ich wspólny wypiek, a także lekcja
poznańskiej gwary. To wszystko we wnętrzach zabytkowej kamienicy z widokiem na koziołki.

Dodatkowe pokazy w weekend
świętomarciński (10 -11.11.2018)
W weekend świętomarciński (10-11 listopada 2018) Rogalowe Muzeum Poznania zaprasza na
dodatkowe pokazy, które prowadzone będą aż do wieczora. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą
rozpiską.

kolor czerwony = brak miejsc w rezerwacji
kolor niebieski = dostępne miejsca w rezerwacji

10.11 (sobota): 09:30, 10:00, 10:50, 11:10*, 12:30, 13:45PL, 13:45 ANG**, 15:00, 16:30,
18:00
11.11 (niedziela, Dzień Św. Marcina): 09:30, 10:00, 10:50, 11:10*, 12:30, 13:45PL, 13:45
ANG** 15:00, 16:30, 18:00
12.11 (poniedziałek, prawdopodobnie dzień wolny;-) ) 11:10*, 12:30, 13:45PL, 13:45ANG**,
15:00

*pokaz z koziołkami **pokaz po angielsku (pierwszeństwo dla osób nie mówiących po polsku)

UWAGA! ZALECANA REZERWACJA BILETÓW PRZEZ INTERNET:
rogalowemuzeum.pl/kontakt/#rezerwacje
Prosimy w komentarzach w formularzu dopisywać, o którą godzinę chodzi. Z potwierdzoną
rezerwacją należy stawić się 15 min przed pokazem.
Pewna pula miejsc może też być dostępna bezpośrednio przed niektórymi pokazami – informacja na
bieżąco przed Muzeum

O Muzeum
Rogalowe Muzeum Poznania to miejsce przybliżające najważniejsze poznańskie tradycje w formie
kameralnych, swobodnych pokazów na żywo. Atrakcja ta to idealny pomysł na miłe spędzenie czasu z
rodziną podczas długiego weekendu listopadowgo. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się skąd
pochodzi kształt rogala świętomarcińskiego, jakie są tajniki jego szlachetnej receptury, a nawet sami
będą brać udział w wypieku pod okiem Rogalowego Mistrza. Opowieści okraszone są zwrotami z
poznańskiej gwary, a w zrozumieniu ich będzie pomagał rodowity Poznaniak - Wuja Biniu.
Muzeum mieści się na w zabytkowej kamienicy na Starym Rynku, dokładnie naprzeciwko Ratusza

(wejście od ul. Klasztornej). Wnętrze kamienicy kryje oryginalny renesansowo-gotycki wystrój sprzed
pięciuset lat. Z okien Muzeum doskonale widać koziołki, co będzie dodatkową atrakcją seansu
przedpołudniowego.

Dodatkowe informacje na temat Muzeum
●
●
●
●
●

●

Pokazy w innych godzinach możliwe po wcześniejszej rezerwacji.
W poniedziałki nieczynne (wyjątkiem jest poniedziałek 13.11.2018)
Organizatorzy proszą o przybycie 10-15 minut przed pokazem i oczekiwanie na dole na obsługę.
Grupy od 15 osób są proszone o wcześniejszą rezerwację.
Goście indywidualni i poniżej 15 osób mogą kupować bilety na 10 minut przed każdym pokazem na
bieżący dzień.
Ceny bieletów: bilet normalny: 18 zł / bilet ulgowy: 16 zł

Więcej informacji
Stary Rynek 41/2, 61-772 Poznań, tel. +48 690 077 800
e-mail:muzeum@rogalowemuzeum.pl, www.rogalowemuzeum.pl

