GRUPPBOKNINGAR PÅ
POMMERN OCH ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM
AUDIOGUIDE PÅ POMMERN
För grupper på max. 30 personer
ingår utlån av en personlig audioguide på Pommern. Audioguiden bokas
på förhand. Audioguiden är en viktig
del av upplevelsen ombord och
består av ett dramatiserat ljudspår
där besökarna får leva sig tillbaka till
1930-talet och tjuvlyssna på besättningen. För barn (4-11 år) finns
ett eget ljudspår med Pommerns
skeppsråtta Ruby.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten är god både på Sjöfartsmuseet och Pommern. Till Pommern tar
sig besökarna över gångbron från
Sjöfartsmuseets terrass. Det finns hissar
och sittplatser ombord på Pommern.
Boendeutrymmena på väderdäck har
dock höga trösklar och kan vara svårtillgängliga.
På Sjöfartsmuseet finns det hissar och
ramper mellan alla våningsplan.

Språk: sv, fi, en
Tid: ca 25 minuter

ÖPPET
ÅLANDS
SJÖFARTSMUSEUM

KAFFESERVERING
Vill gruppen ha en paus går det att
förhandsboka kaffe med tilltugg.
Antalet sittplatser är begränsade,
men det finns ståbord. Be gärna om
en prislista.

POMMERN

september-maj
mån-sön kl. 11-16

maj och september
mån-sön kl. 11-16
sista ombordstigning kl. 15

juni-augusti
mån-sön kl. 10-17

juni-augusti
mån-sön kl. 10-17
sista ombordstigning kl. 16

TIDSÅTGÅNG
Vi rekommenderar att gruppen har (minst)
två timmar på sig att besöka Ålands sjöfartsmuseum och Pommern. Det går även att
dela upp besöket på två dagar.

GUIDADE VISNINGAR
Förhandsbokas för grupper på max.
30 personer.
Gruppen ska vara på plats 10 minuter innan bokad tid för att hinna med
betalning, toalettbesök etc.
Språk: sv, fi, en
Tid: 60 minuter på Sjöfartsmuseet
60 minuter på Pommern
(ljudspåret är inkluderat)
Gruppen kan även välja en inledande
föreläsning på 30 minuter i Sjöfartsmuseets auditorium. Det här
alternativet passar även för större
grupper (max. 100 personer/föreläsning).

AVBOKNING
Besöket kan avbokas senast
24 h innan bokat besök utan extra
kostnader. Detsamma gäller för en
guidad visning. Avbokas besöket
senare än 24 h debiteras gruppen
halva priset.

www.sjofartsmuseum.ax • www.pommern.ax • info@sjofartsmuseum.ax • +358 18 19930

