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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Borås
Kategorier: Äventyr övrigt
Position: 57.7245,12.9379

Kontaktuppgifter
Tel: 033-410009
E-post: info@navet.com
Hemsida: www.navet.com
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Navet-science-center/10070721
9996921?fref=ts

Beskrivning
Navet science center är ett hus fyllt av upplevelser i
naturvetenskap, teknik och matematik. 

Navet science center i Borås - För dig som är nyfiken på hur allt
hänger ihop. Hos oss får du använda alla dina sinnen och får en
känsla för hur naturvetenskap, teknik och matematik hänger ihop.
Här på Navet blir varje möte med naturvetenskap och teknik både
rolig och inspirerande. Nytt för i år är den nya
astronomiutställningen Astronoma – ett rum fyllt av rymd.

Priser
Entréavgift under helger och lov:  
80 kr för barn (från 4-18 år)
110 kr för vuxna 
100 kr för pensionär
320 kr för två vuxna och två barn

Personliga årskort: 
320 kr för barn 
440 kr för vuxna

Temabesök eller guidade visningar för bokade skolklasser och
grupper kostar 200 kr per person.  

Skolresor till Navet kostar 200 kr per elev, minst 20 elever.

Öppettider
Höstlovsöppet 30/10 - 7/11 varje dag kl 11-16. För information om
höstlovsprogrammet se hemsidan www.navet.com

Ordinarie öppettider lördagar & söndagar kl 11-16.

Förhandsboka ditt besök!
Tryck på ´boka´ ovan, välj datum, tid och antal biljetter. Vi
erbjuder två starttider för ditt besök, välj kl 11:00 eller 13:00, du
ser enkelt hur många platser det finns kvar vid varje tillfälle. När
du gjort dina val och fyllt i dina kontaktuppgifter får du en
mejlbekräftelse som du visar upp vid entrén vid betalning.

Vägbeskrivning
NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås



NAVET ligger i centrala Borås, nära Högskolan, följ skyltning
Simonsland och Textile fashion center. Gångavstånd från
centralstationen, resecentrum (10 min) och Södra Torget (10
min). Bokade bussar kan köra ända fram till NAVET via
Järnvägsgatan - Skarabogsvägen.

Parkering finns framför entrén eller på parkeringen med påfart
Magasinsgatan. Biljetter kan köpas i kassan. Närmaste
parkeringshus heter Nybrons parkeringshus.
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