ontdek jouw wereld
Het nijntje museum is hét museum waar peuters en kleuters spelenderwijs hun wereld
ontdekken. Samen met nijntje en haar vriendjes gaan zij op avontuur in de wereld in het klein.

contact
Agnietenstraat 2
3512 XB Utrecht

nijntjemuseum

030-2362399

@nijntjemuseum

info@nijntjemuseum.nl

nijntjemuseum.nl

oppervlakte
Bijna 1.000 m2

leeftijd
2 t/m 6 jaar

openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 10:00-17:00 uur
Open op pinkstermaandag en paasmaandag.
Gesloten op Koningsdag, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.

entreeprijzen

online

kassa

gratis

gratis

2 t/m 12 jaar

€8,50

€9,50

13 jaar en ouder

€3,00

€4,00

Gezinsticket voor max. 2 volwassenen en 3 kinderen

€20,00

€21,00

Jaarabonnement voor kinderen van 2 t/m 12 jaar

€22,50

€22,50

0 en 1 jaar, Museumkaart

bestel je tickets online
Plan je bezoek en bestel je kaarten online. Dan hoef je nooit in de rij en je bent bovendien
goedkoper uit. Alle kaarten worden in tijdsblokken verkocht. Kijk op nijntjemuseum.nl
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kunstlokaal
Open: dagelijks van 10:30-16:30 uur
Begeleide worskhops: zaterdag en zondag 10:30-16:30 uur

voorleesuurtje
Elke zondag om 14:00 en om 15:00 uur

vakantieactiviteiten
Elke vakantie staat een andere kunstdiscipline centraal: muziek, theater, beeldende
kunst of dans.

faciliteiten
•

garderobe

•

lockers

•

lift

•

borstvoedingsruimte

•

verschoonruimte

•

kindersanitair

•

invalidentoilet

•

picknickruimte met flessenwarmer

•

parkeerplaats voor minder validen

groepsbezoek
Kijk op nijntjemuseum.nl als je het nijntje museum wilt bezoeken met een groep.

nijntje-cadeautjes
Ontdek een groot assortiment nijntje-cadeautjes in de museumwinkel. Van
knuffels tot puzzels, van drinkbekers tot T-shirts, iedereen vindt iets moois in de
ruime winkel. De winkel deelt het nijntje museum met het Centraal Museum, aan
de overkant van de straat.

museumcafé
Het museumcafé is dé plek voor lekkere koffie, taart of een lunch. Voor kleintjes
is er ruime keuze uit, bijvoorbeeld, biologische sapjes, nijntje-broodjes en nijntjepannenkoeken. Ook het café deelt het nijntje museum met het Centraal Museum.
Liever zelf iets meenemen? Dat kan! In de picknickruimte van het nijntje museum
is eten en drinken toegestaan.

