
Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 

www.mokrudnik.pl 

 

W okresie wakacji 

Centrum Wikliniarstwa zaprasza 

Turystów indywidualnych oraz grupowych: 

Poniedziałek 8.00 – 16.00 

Wtorek – piątek 8.00 – 18.00 

Niedziela 14.00 – 18.00 

………………………………………………….. 

Sobota: wyłącznie dla grup zorganizowanych, po uprzednim zgłoszeniu, 

min. 3 dni wcześniej 

 
Administracja:  
      - od poniedziałku do piątku: 8. 00 - 16. 00  
 

Godziny zwiedzania:  
      - w sezonie letnim od 1 maja do 30 września  

         wtorek, środa, czwartek, piątek, niedziela: 14.00 - 18.00  

         sobota: wyłącznie dla grup zorganizowanych, po uprzednim zgłoszeniu, min.3 dni wcześniej  
 

      - w sezonie zimowym od 1 października do 30 kwietnia  

         środa, czwartek, piątek: 14. 00 - 18. 00  

         sobota: wyłącznie dla grup zorganizowanych, po uprzednim zgłoszeniu, min.3 dni wcześniej  

         niedziela: 13. 00 – 17. 00  
 

Ceny biletów:  
     - bilet ulgowy 3 zł (uczniowie, studenci)  

     - bilet normalny 6 zł (dorośli)  
 

Oferta:  
     - zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa (ok. 45 min.) – cena biletu jw.  

     - prezentacja multimedialna lub film (od 10 min. do 30 min) - 2 zł /1 osoba  

     - pokaz wyplatania ( 30 min. ) - 3 zł/1osoba  

     - nauka wyplatania (1,5 godz., grupa do 20 osób) - 7zł/1osoba  

     - warsztaty wikliniarskie (czas trwania 6 godz., grupa do 20 osób)  

             dzieci i młodzież 15zł/1osoba  

             dorośli 25 zł/ 1osoba  

     - wycieczka szlakiem wiklinowych rzeźb - 50 zł (grupa do 20 osób)  
 

Informacje dodatkowe:  
     - zwiedzanie grupowe możliwe jest w godzinach pracy administracji  

       po uprzednim zgłoszeniu i rezerwacji (grupa min. 15 osób)  

     - grupy zorganizowane prosimy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem  

     - istnieje możliwość zakupu gadżetów reklamowych (wyroby wiklinowe od 4 zł, folder 10 zł,      

       widokówki 1 zł/szt. lub zestaw różnych widokówek z wiklinowego Rudnika nad Sanem 14 zł)  

 

Kontakt: 

- dyrektor: 15/649 26 12, 502 146 374, e-mail: krystynamok@interia.pl  

- informacja: 15/649 26 13, e-mail: mokrudnik@interia.pl  

- biblioteka: 15/649 26 14, e-mail: bibliotekarudnikns@poczta.onet.pl  
 

 Centrum Wikliniarstwa jest placówką przyjazną dla wszystkich turystów odwiedzających 

 Polską Stolicę Wikliny. Obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Mieszkańcy gminy Rudnik nad Sanem mogą zwiedzać wystawy bezpłatnie w godzinach pracy 

Centrum Wikliniarstwa i Biblioteki. 

…………………………………………………………… 

Wystawiamy faktury VAT 
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