
Kontakt in informacije
Doživljajski park Vulkanija
ZUKD GRAD, Grad 174, 9264 Grad 

02 553 10 00 
info@vulkanija.si
www.vulkanija.si 
N46 48.1010, E16 05.3069

Odpiralni čas:       od torka do nedelje
januar, februar, marec 10.00 - 16.00
april - oktober  10.00 - 18.00
november, december  10.00 - 16.00

Vodeni ogledi skozi doživetje v Vulkaniji:       
januar, februar 10.00, 12.00, 14.00
marec  vsako polno uro, zadnji ob 15.00
april - oktober   vsako polno uro, zadnji ob 17.00
november, december  vsako polno uro, zadnji ob 15.00

Ogled traja 1,5 ure. Zadnji vstop v Vulkanijo 1,5 ure pred 
zaprtjem. Zasedenost preverite na spletni strani.

Cene vstopnic:       
Odrasli  10,00 € 
Dijaki, študenti, upokojenci 8,00 €
Otroci 6 – 15 let    7,00 €
Otroci 3 – 5 let   2,00 €
Družine (2 odrasla, 2 otroka do 15 let)  25,00 €

Odprto ob praznikih*:        
Velikonočni ponedeljek, 27. april, 1. in 2. maj, 25. junij,  
15. avgust in 31. oktober

Zaprto:
•  vsak ponedeljek (razen ob praznikih*)  
•  ob praznikih: 1. in 2. januar, 8. februar, Velika noč,  

1. november, 25. in 26. december.
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Edinstveno in doživeto 
potovanje v vulkansko podzemlje 

goričkega vulkana!

Pridite v Doživljajski park 
Vulkanija in se s krtkom Olijem 
podajte na nepozabno doživetje 
v središče goričkega vulkana!

DOŽIVITE VULKAN 
NA GORIČKEM

Pri Gradu na Goričkem je pred tremi milijoni let bruhal 
poslednji vulkan na območju Slovenije, ki smo ga oživili 
v Doživljajskem parku Vulkanija. 
Na kraterju nekdanjega vulkana vas čaka zanimivo in 
doživeto potovanje v vulkansko podzemlje, na kateri 
vas bo spremljal krtek Oli.

Doživljajski park Vulkanija je doživetje za obiskovalce 
vseh starosti, primeren za družine z otroki, šolske sku-
pine, skupine odraslih in upokojencev ter za individual-
ne goste. Vsak bo užival v družbi krtka Olija.

Potovanje po vulkanski pokrajini s turističnim vlakom Oli



V spremstvu Olija in vodnikov 
boste doživeli:
•  interaktivno spoznavanje vulkanov,
•  vulkanske igrice in izbruh goričkega vulkana,
•  sprehod po lavini cevi,
•  3D stereoskopski film s posebnimi efekti o nastanku 

vesolja in življenja na Zemlji,
•  ogled pravih geod s kristali ametista,
•  spust z dvigalom v globino 6000 metrov,
•  sprehod skozi vroče središče vulkana,
•  adrenalinsko vožnjo s 3D podzemnim 

vlakom proti površju Zemlje,
•  ogled geološkega muzeja in 
 razstave mineralov, 
•  spoznavanje kristala olivina, 
•  kuhanje kamnin z Olijevim 

kuharskim pomočnikom.

Dodatna doživetja v okviru  
Vulkanije:
•  vožnja s turističnim vlakom po vulkanski deželi 
 (za skupine po naročilu, za posameznike ob 

določenih dnevih in dogodkih),
•  obisk kamnoloma bazaltnega tufa in iskanje 

kristala olivina,
•  delavnice na temo vulkanov za šolske skupine,
•  celodnevni programi za zaključene skupine,
•  otroške delavnice ob raznih dogodkih,
•  ples s krtkom Olijem,
•  Vulkanska zabava za rojstni dan,
•  pohod po Olijevi vulkanski poti, 
•  Olijeva trgovina s spominki, 

minerali, Oli igračami, nakitom, 
rokodelskimi izdelki,... 




