
 

Bauma sərgisinə giriş biletlərinin qiyməti / Eintrittspreise für Bauma Messe / 

Entrance fees for the fair Bauma 
 

 

Biletlər /Tickets Online Yerində 

Vor Ort 

At the fair 

1 günlük bilet / Tagesticket / 1-day ticket  EUR 24 EUR 35 

3 günlük bilet / 3-Tage-Ticket / 3-day ticket  EUR 49 EUR 69 

7 günlük bilet / 7-Tage-Ticket / 7-day ticket  EUR 62 EUR 85 

1 günlük qrup bileti* (10 nəfər və daha çox) / Tagesticket für 

Gruppen ab 10 Personen / 1-day group ticket (10 people and 

more)  

EUR 24 EUR 32 

3 günlük qrup bileti*(10 nəfər və daha çox) / 3-Tage-

Gruppenticket ab 10 Personen / 3-day ticket for Groups (10 

people and more) 

EUR 49 - 

1 günlük endirimli bilet** / Ermäßigtes Tagesticket** / 

Reduced day ticket** 

- EUR 26 

 

Azərbaycan versiyası: 
 
* Qruplar (10 və ya daha çox nəfərlik qruplar) 
Qiymətlər nəfər üzrə hesablanır. 10 və ya daha çox nəfər üçün nəzərdə tutulan qrup biletləri bir sifarişlə 
əldə edilə bilər. 
 
** Şagirdlər, tələbələr, təcrübəçilər, işsiz şəxslər, könüllü xidmətlərdə iştirak edən şəxslər (Federal Könüllü 
Xidmət, Könüllü Sosial İl, Könüllü Ekoloji İl), fiziki məhdudiyyətli şəxslər (50%-dən çox), təqaüdçülər 
bununla bağlı rəsmi sənəd təqdim etməlidir. Fiziki şəxslər endirimli biletləri yalnız yerində və müvafiq 
sənəd təqdim etməklə əldə edə bilərlər. 
 

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, giriş bileti Münhen Tranzit və Tarif Assosiasiyası (MVV) tərəfindən təmin 
olunan nəqliyyat vasitələrindən ödənişsiz istifadə etməyə icazə vermir. Əgər Siz sərgiyə ictimai nəqliyyat 
vasitəsilə gəlməyi planlaşdırırsınızsa, Sizdən MVV bileti əldə etməyiniz xahiş olunur. 
 

 



 

Bauma sərgisinə giriş biletlərinin qiyməti / Eintrittspreise für Bauma Messe / 

Entrance fees for the fair Bauma 
 
German Version: 

* Gruppen (ab 10 Personen) 
 
Preise verstehen sich pro Person. Tickets für Gruppen ab 10 Personen können bequem in einem 
Bestellvorgang erworben werden. 
 
** Schüler, Studenten, Auszubildende, Erwerbslose, Teilnehmer an Freiwilligendiensten 
(Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr), Schwerbeschädigte 
ab 50%, Rentner. Ermäßigte Tickets für Einzelpersonen sind nur vor Ort und gegen Vorlage 
entsprechender Nachweise erhältlich. 
 
Bitte beachten Sie: Das Eintrittsticket berechtigt nicht zur kostenfreien Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel der Münchener Verkehrsbetriebe (MVV). Bitte kaufen Sie ein MVV-Ticket, wenn Sie mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten. 
 

English Version: 

* Groups (10 people and more) 
 
Prices are per person. Group tickets for 10 or more people can be purchased in one single order. 
 
** Pupils, students, trainees, unemployed persons, participants in voluntary services (Federal voluntary 
service, Voluntary social year, Voluntary ecological year), disabled persons (more than 50%), Pensioners. 
Discounted tickets can only be bought at the exhibition center and upon presentation of corresponding 
legitimation. 
 
Please note: Your admission ticket does not entitle you to use public transportation services provided by 
the Munich Transit and Tariff Association (MVV) free of charge. If you plan on taking public 
transportation to the fair, please be sure to purchase a MVV ticket. 


