Navet har öppet för allmänheten på helger och Borås Stads
lovdagar 10.00 till 17.00.
För mer information besök navet.com.
Entré:
Barn (4-18 år)

SEK 90

Vuxen

SEK 130

Pensionär

SEK 110

Liten grupp, två vuxna och två barn

SEK 370

Årskort (personligt)
Barn

SEK 360

Vuxen

SEK 520

Pensionär

SEK 440

Tillsammanskortet (ett barn + valfri vuxen)

SEK 880

Navet is open to the public during weekends, on public
holidays and most of Borås school holidays, 10.00 till 17.00.
For more information visit navet.com
Entré:
Child (4 -18 years)

SEK 90

Adult

SEK 130

Senior citizen

SEK 110

Small group, two adults and two children

SEK 370

Seasonal ticket (personal use only)
Child

SEK 360

Adult

SEK 520

Senior citizen

SEK 440

”Go together” card (one chid + optional adult)

SEK 880

NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

En upplevelse för upptäcktsresande och äventyrare i alla åldrar.
Prisbelönta Navet science center i Borås är en plats där du själv
deltar och handgripligen känner dig fram i experiment och utställningar.
Welcome to a thorough experience for explorers and adventurers of all
ages. Prize awarded Navet science centre in Borås is the place for hands
on exploring and understanding of science, math and technology.

Welcome to a thorough
experience for explorers
and adventurers of all ages.
Navet is among the top science centres of all in Sweden.
Here, with its two floors large exhibition of interactive displays, you as a visitor is challenged to experience modern
Foto: Anna Sigge

En spännande upplevelse
för upptäcktsresande och
äventyrare i alla åldrar.
Navet i Borås är ett av Sveriges bästa science center. I två
stora våningar med mängder av rum samsas utställningar
med upplevelser och utmaningar i en spännande miljö.
För dig som är nyfiken har Navet en hel värld att upptäcka.
I matematikavdelningen Bagdad kan du spela spel och lösa
matematikens gåtor, experimentera i vattenavdelningen,
bygg med meccano och kör maskiner i Tesset, lär dig mer

science on a first hand basis. For the curious mind we offer
a world of exploring. Be part of the Tesseract (Tesset), build
mechanical innovations with Meccano, experiment in the
water zone or enjoy the Palace of Math, learn mor about
the Universe in Astronoma and much else. We also firmly
ask you to never keep your hands in your pockets as
touching, sensing and moving is our core idea of learning
and understanding science and tech mysteries.
Navet Science Centre wants to give an individual perspective
in the many interactive exhibits - where adventures and
insights of science is the ultimate goal. This is the place
for innovators of all ages. Welcome to Navet - and enjoy
modern science first hand.

om universum och testa VR i Astronoma… Här finns något
för alla åldrar!
Hela Navets idé är att du som besökare inte ska ha händerna
i fickorna, utan ständigt ha dem i beredskap. Det är genom
att få röra, känna och lära som mysterierna avslöjar sig.
Navets personal brinner för kunskap ur ett personligt och
spännande perspektiv och de interaktiva utställningarna är
på samma gång kittlande och tankeväckande. Målet är alltid
att du ska känna och använda alla dina sinnen. Utforska,
upptäck och bli inspirerad på Navet Science Center.
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www.navet.com

info@navet.com

