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SMERNICE IN NAVODILA ZA OBISKOVALCE VULKANIJE  
 

 

Doživljajski park Vulkanija je od 15. maja 2020 dalje spet odprt za obiskovalce, in sicer od 

torka do nedelje, med 10. in 18. uro. 

 

Za ogled se je potrebno predhodno najaviti na tel. številko 02 553 10 00 ali na e-mail 

info@vulkanija.si, vodenja pa potekajo vsakih 20 minut. Ogled doživljajskega dela je voden in 

traja približno 1 uro, geološki muzeja si ogledate samostojno, traja pa približno 30 minut. 

 

Zaradi preprečevanja širjenja virusa covid-19 moramo v Vulkaniji upoštevati podane smernice 

MK in navodila NIJZ. 

 

1. Za obisk Vulkanije je potrebna predhodna najava na tel. številko 02 553 10 00 ali na 

e-mail: info@vulkanija.si. 

2. Vulkanijo lahko obiščejo le zdrave osebe. 

3. V Vulkanijo lahko vstopite le z LASTNIMI MASKAMI. 

4. Ob vstopu si morate najprej razkužiti roke.  

5. Naenkrat lahko gre na vodenje po doživljajskem delu ena družina, posameznik ali 

manjša skupina oseb (3). Vodenja potekajo vsakih 20 minut. 

6. Geološki muzej si lahko naenkrat ogleda ena družina, posameznik ali manjša skupina. 

Slediti morate smeri ogleda in se ne dotikati razstavnih predmetov. 

7. Priporočamo brezstično plačilo. 

8. Cel čas obiska skrbite za higieno rok in higieno kašlja ter držite obvezno razdaljo 2 m 

od ostalih oseb.  

9. Prosimo, da ob obisku upoštevate vsa navodila in priporočila vodnikov. 

 

 

ZUKD GRAD bo ves čas skrbel za pravilno čiščenje in razkuževanje prostorov Doživljajskega 

parka Vulkanija, upošteval vse smernice Ministrstva za kulturo in navodila NIJZ za varen in 

zdrav obisk Vulkanije. 

 

Prosimo, da tudi obiskovalci upoštevate vsa navodila in ukrepe, ki jih je predpisal NIJZ, da nas 

ne obiščete, v kolikor čutite začetne znake okužbe dihal ali kažete znake bolezni, da si redno 

umivate in razkužujete roke ter da nas obiščete z lastnimi zaščitnimi maskami. 

 

Kljub upoštevanju vseh ukrepov in navodil, verjamemo, da se boste pri nas imeli lepo in da 

boste doživeli veliko zanimivega na poti skozi lavine cevi, ogledom 3D filmov in na potovanju v 

središče goričkega vulkana. 
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