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Information
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Kategorier: Museer
Position: 59.1956,17.6248

Kontaktuppgifter
Tel: 08-55022500
E-post: info@tomtit.se
Hemsida: www.tomtit.se
Facebook: https://www.facebook.com/tomtits

Beskrivning
VÄCK VILDHJÄRNAN I DIG!

Tom Tits Experiment lyfter på locket till en miljö där du väljer om
du vill dyka ner i en blandning av kreativitet och kunskap eller att
dra fingertopparna över ytan. 

Det enda vi önskar är att du lämnar alla rätt och fel vid ingången
och förbereder dig på att tända den där gnistan som finns inom
oss alla. Det är först då man upptäcker att gränserna mellan
människor suddas ut och en ny värld öppnar sig. En värld som vi
både kan skapa
och utforska tillsammans.

EXPERIMENT UTE OCH INNE
På fyra hela våningsplan finns experiment som lockar både små
och stora och alla mittemellan. Pröva experimenten och du får
lära dig mer om allt mellan himmel och jord och i synnerhet
naturvetenskap och teknik. Från maj till september är parken
öppen med ännu fler experiment. Testa vad som händer när du
svänger dig i Jojon, reglerar vindstyrkan i Stormen eller tar en
åktur i industriroboten Robocoaster.

När du behöver ladda batterierna finns det oaser med kaffe och
bullar i caféet och för de riktigt utsvultna finns en bottenlös buffé i
restaurangen.

Vi finns centralt i Södertälje och i mitten av mötet mellan
människor.

Priser
Vuxen: 189-225 kr
Barn 0 - 2 år: Gratis
Barn 3 - 17 år: 149-175 kr 
OBS! Du måste ha fyllt 12 år för att få vara på Tom Tits
Experiment utan vuxen.
Årskort barn och vuxen: 385 kr
Ledsagare: fri entré för ledsagare mot uppvisande av giltigt
ledsagarbevis (färdtjänstkort räknas inte som ledsagarbevis.

Öppettider
Se hemsida för öppettider

Vägbeskrivning
OBS! GPS hänvisar ofta till Storgatan i Järna i stället för
Södertälje. Knappa in Forskargatan eller Astrabacken i Södertälje
så kommer du rätt.



 
Bil från Stockholm (norr)
 
E4:an söderut - ta första avfarten mot Södertälje (Morabergs
trafikplats) - kör mot centrum över kanalen - sväng höger på
Ängsgatan (Oxbacksleden), höger på Nedre Villagatan. 

Bil från Strängnäs (väster)
 
E20 mot Stockholm - ta första avfarten mot Södertälje - kör mot
centrum - följ skyltar ´Tom Tit´. Kör förbi Max Hamburgare, kör
vänster Kvarnbergagatan, kör höger Forskargatan, kör vänster
Nedre Villagatan.
 
Bil från Nyköping (söder)
 
E4:an mot Stockholm - ta avfarten vid Södertälje N (Morabergs
trafikplats) - kör mot centrum över kanalen - sväng höger på
Ängsgatan (Oxbacksleden), höger på nedre Villagatan. (Det går
även att ta av vid en tidigare avfart men då måste man köra en
längre sträcka genom staden.)
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