Programe educaționale la Casa Vulcanilor
(potrivite pentru adulți și copii începând cu
vârsta de 3 ani)

Tip de
program

Preț / pers
grup mic
(maxim 10
persoane)

Vizită

15 lei

Preț / pers
grup mare
(de la 11
persoane în
sus)*
10 lei

35 lei

30 lei

45 min

Explorator
(mediu)
90 min

Desfășurare

Obiective educaționale

Se vizitează Situl geologic cu vulcani
și mare preistorică și Casa Vulcanilor.
Este un traseu de aproximativ 300 m.

Vulcani, marea Tethys,
bioglife, fosile, roci
vulcanice, roci
sedimentare.

Se vizitează Situl geologic cu vulcani
și mare preistorică și Casa Vulcanilor.

Vulcani, marea Tethys,
bioglife, fosile, 3 dinozauri
și alte 2 vietăți preistorice.
Cum apar vulcanii, cum
arata vulcanii, lava, cum se
caută
fosile,
folosirea
uneltelor pentru a lua un
eșantion de roci vulcanice.

Vizitatorii iau parte la activități de
explorare în care folosesc o trusă cu
unelte de cercetător, descoperă fosile
în
Lada
Micului
Paleontolog,
experimentează o erupție vulcanică și
colectează mostre de lavă precum
geologii. Păstrează un borcan cu roci
vulcanice.

Explorator
(lung)

55 lei

50 lei

Se vizitează Situl geologic cu vulcani
și mare preistorică, Casa Vulcanilor și
Traseul lui Strâmbă-Lemne.

180 min

Observare
de păsări
(octombrie
– mai)
100 min

35 lei / persoană
Această
activitate
este
potrivită pentru copii peste 7
ani, pentru grupuri de maxim
7 persoane.

Vizitatorii iau parte la mai multe
activități de explorare și senzoriale:
folosesc o trusă cu unelte de
cercetător, descoperă fosile în Lada
Micului Paleontolog, experimentează
o erupție vulcanică, fac activități
senzoriale și de imaginație, merg pe
un taseu prin pădure și ajung pe un
con vulcanic unde
colectează
eșantioane
de
roci
vulcanice.
Păstrează un borcan cu mostre de
roci.
Se vizitează Situl geologic cu vulcani
și mare preistorică și Casa Vulcanilor
și Observatorul de Păsări.
Participanții observă păsările care vin
la hrănitori, învață cum se face o
hrănitoare de păsări.

Vulcani, marea Tethys,
bioglife, fosile, 3 dinozauri
și alte 2 vietăți preistorice.
Cum apar vulcanii, cum
arata vulcanii, lava, cum se
caută fosile, exerciții de
imaginație pe traseul lui
Strâmbă lemne, folosirea
uneltelor pentru a lua un
eșantion
de
lavă
preistorica.

Vulcani, marea Tethys, 3
specii de păsări, paralelă
între dinozauri și păsări.

Rocile lui
Gruia
15 min

10 lei / persoană
Este un supliment care se
poate adaugă la orice
program.

Observare de roci (și alte lucruri din
natură) cu o camera-microscop
digitală cu ajutorul unuia dintre cei mai
tineri voluntari.

Roci
vulcanice,
roci
sedimentare, fosile, plante.

* Liderul de grup are intrarea gratuită pentru grupurile organizate formate din mai mult de 11 persoane (excursii prin agenții de turism sau excursii școlare).

Reguli de siguranță:
•

Traseul începe la punctul de întâlnire de la podul de lemn. Nu plecăm pe traseu fără ghid.

•

Purtăm încălțăminte adecvată pentru teren accidentat.

•

Suntem lângă o stână: nu ne apropiem de oi și de câini.

•

Terenul este accidentat: urcăm cu atenție.

•

Nu ne abatem de la traseu.

•

Pe porțiunile de potecă îngustă stăm cât mai departe de zona abruptă.

•

Ascultăm în permanență indicațiile ghidului.

