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Domki dla owadów
- warsztaty konstruktorskie
pon.-niedz. | 11:00, 12:30, 14:00 | 7-9 lat | 
25 zł/os., 1 opiekun bezpłatnie
Każdy w swoim przydomowym ogródku, na tarasie 
czy balkonie może ugościć pożyteczne owady 
po królewsku. Zbuduj dla nich domek, zabierz go 
ze sobą i zaproś do niego nowych mieszkańców.

4 żywioły – science show
pon.-niedz. | 12:00, 14:00 | 8+ | 
20 zł/os. – ulgowy, 25 zł/os. – normalny
Rozłóż fizykę na łopatki w serii widowiskowych 
i zaskakujących eksperymentów z elektrycznością, 
ogniem, powietrzem i zimnem! Chociaż zwykle nauka 
nie jest dziecinnie prosta, to w takim wydaniu zapewni 
mocne wrażenia!

DOOKOŁA ŚWIATA | Z ENERGIĄ!           
ŁAMIGŁÓWKA 
– pakiet wystaw interaktywnych
pon.-niedz. | 10:00-18:00 | 
dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych | 20 zł/os. – 
ulgowy, 25 zł/os. – normalny, 60 zł - rodzinny
Przemierzysz wszystkie kontynenty wszerz i wzdłuż, 
odkryjesz prawa przyrody rządzące światem i naszym 
codziennym życiem, a do tego przekonasz się, że 
matematyka jest nie tylko bardzo przydatna, ale też 
zabawna i inspirująca.

Gdańsk wielu kultur i religii 
– zwiedzanie z przewodnikiem
czwartki | 17:30 (1,5 h) | 12+ | 
20 zł/os. – ulgowy, 25 zł/os. – normalny
Wybierz się na spacer historyczny, którego trasa 
prowadzi przez teren Góry Gradowej, jej podnóże 
oraz Cmentarz Garnizonowy, śladem istniejących 
i nieistniejących nekropolii, grobowców i pomników.  

Fort Nocą. Spotkanie z duchami Góry Gradowej 
– zwiedzanie z przewodnikiem
piątki | 21:00 (2h) | 12+ | 
40 zł/os. – ulgowy, 50 zł/os. – normalny
Przewodnik w historycznym mundurze oprowadzi Cię 
po niedostępnych na co dzień zakamarkach dawnego 
fortu. Nocny spacer przez labirynty podziemnych 
korytarzy i tajemnicze fortyfikacje… 

Pokazy mappingu 3D
piątki | 22:00 | bez ograniczeń wiekowych | bezpłatnie 
Obejrzyj trójwymiarowy pokaz łączący światło, obraz 
i dźwięk wyświetlany na zewnętrznej ścianie jednego 
z budynków na Górze Gradowej – XIX-wiecznej 
Wozowni Artyleryjskiej.

Dzieje Fortu – zwiedzanie z przewodnikiem
niedziele | 13:00 (1,5 h) | 12+ | 
20 zł/os. – ulgowy, 25 zł/os. – normalny
Burzliwe dzieje Fortu, różnorodność architektury 
militarnych budynków, a także funkcje poszczególnych 
obiektów – o tym opowie Ci przewodnik podczas 
oprowadzania po Górze Gradowej

Musztra i pokaz artyleryjski Garnizonu Gdańsk
– spotkanie z grupą rekonstrukcyjną
niedziele | 12:00 | bez ograniczeń wiekowych | bezpłatnie
Spotkaj się z grupą rekonstruktorów i zobacz, 
jak wygląda wystrzał z repliki armaty o imieniu Elżbieta, 
którą nazwaliśmy tak na cześć żony patrona Hevelia-
num, Jana Heweliusza.

Jesteśmy na   
Bilety do nabycia w kasie Hevelianum 
lub na bilety.hevelianum.pl

Piknikowanie na polanie
pon.-niedz. | 10:00-18:00 | bez ograniczeń wiekowych | 
bezpłatnie
Hevelianum to 20 hektarów terenów zielonych 
w centrum miasta. Oddajemy go miłośnikom 
piknikowania. Spragniony wakacyjnego odpoczynku? 
Na naszych trawnikach, wzdłuż ścieżek dydaktycznych, 
czekają na Ciebie leżaki.

Spaceruj i rozwiązuj zadania!
– pobierz karty pracy ze strony hevelianum.pl
pon.-niedz. | 10:00-18:00 | dla dzieci w wieku szkolnym 
i dorosłych | bezpłatnie
Do wyboru masz ścieżki: „Podchody z przyrodą”, 
„Naukowym krokiem” i „Dzieje Fortu”. Za wypełnienie 
kart, w kasie Hevelianum otrzymasz upominek 
(do wyczerpania zapasów).

Odkrywanie podwodnego świata 
– warsztat wyobraźni
pon.-niedz. | 11:00, 12:30, 14:00 | 3-6 lat | 
25 zł/os., 1 opiekun bezpłatnie
Poznaj mieszkańców oceanów, mórz, rzek i jezior 
i zastanów się, jak możesz pomóc przezwyciężać 
trudności podwodnym stworzeniom. Nie zabraknie 
eksperymentowania z wodą w roli głównej.


