
Autoak: Autobusak:
Museoak ez du aparkalekurik, 
baina badu autobusak 
bidaiariak uzteko eta 
jasotzeko gune bat Pasealeku 
Berrian.

INFORMAZIO 
OROKORRA
ESKOLA-TALDEAK

Asteartetik igandera
10:00etatik 20:00etara
Astelehenetan itxita 
eta jaiegunetan irekita

Museoaren itxiera
Urtarrilaren 1ean eta 20an
Abenduaren 25ean
 
 

MUSEOAREN ORDUTEGIA

Kutxatilak 
Entzuteko gidak euskaraz, 

gaztelaniaz, ingelesez, 
frantsesez, alemanieraz eta 

errusieraz
Didaktika gela 

ZER
BITZU
AK

APARKALEKUA

AUTOBUSEZ 
NOLA IRITSI

Ordutegi berezia
(10:00-14:00) 
Abenduaren 21ean, 24an eta 31ean

Material didaktikoa
Bisita gidatuak 

Kafetegia 
 Liburutegia

Gurpil-aulkiak eta 
bastoi-aulkiak 

http://www.santelmomuseoa.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=5137&Itemid=49&lang=eu
http://www.santelmomuseoa.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=5137&Itemid=49&lang=eu


PREZIOA

Bisita gidatua (gidarekin):
52,80 € talde bakoitzeko

52,80 € talde bakoitzeko + 
Tarifa murriztua (3 € / pertsona)

Hezkuntza Tailerra talde guztien eskura izango da DOAN erreserba eginez

1. ORDUTEGIA: Asteartetik igandera 10:00-18:30.

2. PERTSONA KOPURUA TALDEKO: 
Museoko gidarekin doazen taldeak: 10 pertsona gutxienez eta 25 gehienez. 

 Talde autonomoak: taldeak 25 baino pertsona gehiagokoak izan ez daitezela gomendatzen da.

3. ERRESERBA: gutxienez 3 egun aurretik egin behar da, talde autonomoa izanik ere. Ibilbidean 
zehar ez da komenigarria 25 pertsonaz osatutako 3 talde baino gehiago batera egotea. Talde bat baino 
gehiago badago, bisita ibilbidearen puntu ezberdinetan hasiko da bat ez egiteko.

4. PUNTUALTASUNA eskatzen da. Finkatutako orduan iristen ez bada, bisita ez da luzatuko. Bisita 
hasi baino 15 minutu lehenago iristea gomendatzen da.

5. ATZERAPENA: bisita atzeratzen bada 15 minutu itxoingo zaie eta 15 minutuok pasa ondoren, 
gidak alde egingo du. Dena den, taldea garaiz iristen ez bada, atzerapena handia ez izan arren, 
943 48 15 80 telefonora deitzea eskertuko genizueke.

6. HARRERA: hall-ean, bisita egingo duen pertsonalak taldeari harrera egingo dio. Bertan zehaztuko 
dira bisitari buruzko ñabardurak taldearen arduradunarekin.

7. GAUZAK UZTEA: taldekideek beraien gauzak (motxilak, poltsak, e.a.) guztiontzako baliagarria 
den edukiontzietan utzi beharko dituzte.

8. BILDUMAK: segurtasun neurriak direla eta, ezingo dira erakusgai dauden piezak ukitu, gidek 
zehazki aipatzen duten kasuetan izan ezik.

9. JARRERA: errespetuz jardutea eskatzen da museoa beste bisitariekin elkar-banatzen da eta.

10. IRRISGARRITASUNA: museoa publiko ororentzat irisgarria da; taldekideen artean ezaugarri 
bereziren bat balego erreserba egiterakoan jakinaraztea komenigarria da.

BISITA GIDATUAK  
ARGIBIDEAK

Bisita autonomoa:
0 €

Tarifa murriztua 
(3 € / pertsona)

http://www.santelmomuseoa.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=5151&cid=1&Itemid=50&lang=eu


ORDAINKETA*

FAKTURA

Aurretik eskatu behar da eta adierazitako helbidera bidaliko da 
posta eletronikoaren bidez. 

Momentuan eskatuz gero: museoak ordainagiria prestatu eta, 
ondoren, faktura bidaliko du posta eletronikoaren bidez.

Epea > Transferentzia > Abonu-agiriaren bidalketa > Erreserbaren ziurtapena
Ordainketa bisita baino 5 egun lehenago egin behar da gutxienez.

KONTUA ES48 2095 5381 1310 6409 3197
BIC (atzerritik) BASKES2B
KONTZEPTUA Kontakturako pertsona + Bisitaren eguna eta ordua 

Epea > Transferentzia > Abonu-agiriaren bidalketa > Erreserbaren ziurtapena

Epea > Transferentzia > Abonu-agiriaren bidalketa > Erreserbaren ziurtapena

Transferentziako ziurtagiria:

STM_erreserbak@donostia.eus

santelmo@donostia.eus

Transferentziaren agiria jasotzerakoan, museoak erreserba 
ziurtatutzat joko du. 
*Bisita gidatuak bakarrik.

Epea > Transferentzia > Abonu-agiriaren bidalketa > Erreserbaren ziurtapena

INFORMAZIOA ETA ERRESERBAK
Asteartetik ostiralera: 10:00etatik 13:00era.

SARRERAK
Bisitaldiaren egunean erosi ahal izango ditu sarreran.

EZEZTATZEA

Epea: ordaindutako zenbatekoa arrazoiak justifikatuta daudenean eta 
bi egun lehenago jakinarazten direnean itzuliko da.

Eguraldi aurreikuspena egokia ez bada, ikastetxeari dagokio 48 ordu 
lehenago jarduera aldatu, atzeratu edo ezeztatzeko erabakia hartzea 

eta museoari abisatzea.
 Edozein argibidetarako, museoarekin kontaktuan jarri.

STM_erreserbak@donostia.eus

santelmo@donostia.eus

Telefonoa: (+34) 943 481 561 / 943 481 580

www.santelmomuseoa.com

IMPRIMATU
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