MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO

Prelovčeva 9, 5280 IDRIJA

URNIKI IN C E N I K
VSTOPNIN ZA OGLED OBJEKTOV IN ZBIRK

MESTNI MUZEJ IDRIJA – GRAD GEWERKENEGG IDRIJA

Odprto: vsak dan od 9.00–18.00
v € / na osebo
ODRASLI
MLADINA
ODRASLI / SKUPINA (10 oseb ali več)
MLADINA /SKUPINA (10 oseb ali več)
POSAMEZNA ZBIRKA / mladina, odrasli

5,00
3,00
4,00
3,00
2,00

z vodenjem

4,50 / osebo
3,50 / osebo
3,00 / osebo

V primeru, da skupina šteje manj kot 10 oseb:
ODRASLI / SKUPINA

5,00 / osebo

45,00 / skupino

MLADINA / SKUPINA

3,00 / osebo

30,00 / skupino

PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA – DOLENJI NOVAKI

Odprto: od 1. aprila do 30. septembra vsak dan: 9.00–18.00
od 1. oktobra do 31. oktobra vsak dan: 9.00–16.00
od 1. novembra do 31. marca: v primeru ugodnih vremenskih
razmer za najavljene skupine
Dostopna pot vodi od parkirišča po krajši poti ob potoku preko klančin in
po lesenih mostovžih do soteske Pasice (od parkirišča do soteske je
približno 10 minut hoje). Ob poti so postavljene pojasnjevalne table.
Ogledi so individualni, vodene oglede organiziramo samo za vnaprej
najavljene skupine. Voden ogled traja 1 uro 30 minut. Najvišje število
obiskovalcev na skupino je 50 oseb. V kolikor je število obiskovalcev v
skupini večje, je priporočljivo, da se skupina razdeli na dva dela. V tem
primeru je potrebno v muzeju rezervirati dva vodiča.
Ogled odsvetujemo gibalno oviranim osebam in invalidom. Priporočamo
primerno obutev (športni copati, pohodni čevlji).

ODRASLI
MLADINA
ODRASLI / SKUPINA (10 oseb ali več)
MLADINA /SKUPINA (10 oseb ali več)

v € / na osebo

z vodenjem

5,00
3,00
4,00
3,00

5,50 / osebo
4,00 / osebo

V primeru, da skupina šteje manj kot 10 oseb:
ODRASLI / SKUPINA

5,00 / osebo

45,00 / skupino

MLADINA / SKUPINA

3,00 / osebo

30,00 / skupino

IDRIJSKA KAMŠT – IDRIJA

Odprto: vsak dan od 9.00–16.00 v spremstvu vodiča iz Mestnega muzeja
Idrija
Cene v € / osebo
ODRASLI

3,00

MLADINA (osnovnošolci, dijaki, študenti)

2,00

JAŠEK FRANČIŠKE – IDRIJA

Odprto: vsak dan 9.00–16.00 v spremstvu vodiča iz Mestnega muzeja
Idrija
Cene v € / osebo
ODRASLI

3,00

MLADINA (osnovnošolci, dijaki, študenti)

2,00

RUDARSKA HIŠA – IDRIJA

Odprto: vsak dan 9.00–16.00 v spremstvu vodiča iz Mestnega muzeja
Idrija
Cene v € / osebo
ODRASLI

3,00

OTROCI (osnovnošolci, dijaki, študenti)

2,00

PARTIZANSKA TISKARNA SLOVENIJA – VOJSKO

Odprto: od 15. aprila do 15. oktobra vsak dan od 9.00–16.00
Partizanska tiskarna je najlažje dostopna po 14 km dolgi cesti iz Idrije na
Vojsko, od koder vodita do tiskarne Slovenija dve poti. Prva vodi proti
Vojščici (partizansko grobišče iz leta 1945), odcep za tiskarno je po 2 km
vožnje. Ta pot je primerna tudi za avtobuse. Od parkirišča do tiskarne je
okoli 20 min strme pešpoti navzdol. Druga pot vas z Vojskega pelje proti
domačiji na Humu. V prvem ovinku pod omenjeno domačijo zavijete levo
na gozdno cesto, ki vas pripelje pod tiskarno. Nato sledi še dobrih 5 min
pešpoti navzgor. Ta pot je primerna le za osebne avtomobile.
Priporočamo primerno obutev (športni copati, pohodni čevlji).
Cene v € / osebo
ODRASLI

3,00

MLADINA (osnovnošolci, dijaki, študenti)

2,00

CERKLJANSKI MUZEJ – CERKNO

Odprto: od torka do petka: 9.00–15.00
Sobote, nedelje, prazniki: 10.00–13.00 in 14.00–18.00
Zaprto: vsak ponedeljek, 1. januar, velikonočna nedelja, 1. maj, 1. november,
25. december
Za najavljene skupine možen ogled tudi izven urnika.
v € / na osebo
3,50
2,50
3,50
2,50
2,00

z vodenjem

ODRASLI / SKUPINA

3,50 / osebo

45,00 / skupino

MLADINA / SKUPINA

2,50 / osebo

30,00 / skupino

ODRASLI
MLADINA
ODRASLI / SKUPINA (10 oseb ali več)
MLADINA / SKUPINA (10 oseb ali več)
POSAMEZNA ZBIRKA / mladina, odrasli

4,00 / osebo
3,00 / osebo
3,00 / osebo

V primeru, da skupina šteje manj kot 10 oseb:

BEVKOVA DOMAČIJA – ZAKOJCA

Odprto: vsak dan od 9.00–16.00 z vodičem iz Cerkljanskega muzeja ali z
lokalnim vodičem (pri Flandru, Zakojca 1, tel.: 05 37 79 800)
Cene v € / osebo
ODRASLI

3,00

MLADINA (osnovnošolci, dijaki, študenti)

2,00

Informacije:
tel.: +386 5 37 26 600
faks: +386 5 37 73 580
e-mail: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si
Informacije za Cerkljanski muzej,
Partizansko bolnico Franjo in Bevkovo
domačijo Zakojca:
tel.: +386 5 37 23 180
fax: +386 5 37 23 181
e-mail: info@muzej-idrija-cerkno.si
Voden ogled je potrebno pravočasno rezervirati, vsaj pet dni pred
napovedanim terminom.
Brezplačni ogledi:
predšolski otroci, brezposelne osebe, spremljevalci turističnih / šolskih
skupin, člani Muzejskega društva Idrija, člani Slovenskega muzejskega
društva, člani ICOM, člani ICOMOS, novinarji (PRESS), imetniki častne
izkaznice članov Vlade RS, študenti FF – Oddelka za arheologijo
Paketi:
Trije objekti na en dan – vstopnina za najcenejši objekt je brezplačna
(velja za vnaprej najavljene skupine)

Popusti:
imetniki Ej!Kartice, Active Slovenija, člani kluba Veteran

CENIK VELJA OD 2. 3. 2015 DALJE

