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 DOŽIVLJAJSKA RAZSTAVA - samostojni ogled  

   

 odrasli 8 € 

 upokojenci 5 € 

 učenci, dijaki, študentje 5 € 

 osebe z oviranostmi 5 € 

 skupinska vstopnica na osebo – odrasli (nad 10 oseb)   6 € 

 skupinska vstopnica na osebo – upokojenci (nad 10 oseb) 4,50 € 

 čebelarji – ob predloženi čebelarski izkaznici ČZS -50 % 4,00 € 

 

družinska vstopnica (vključno z družinskim vodnikom Čebelist, za 
otroke, stare od 5 do 10 let) 14 € 

     

   

 

CENIK - DOŽIVLJAJSKA RAZSTAVA - voden ogled po predhodni 
najavi  

  voden ogled  

 odrasli 9 € 

 upokojenci 6 € 

 učenci, dijaki, študentje 6 € 

 osebe z oviranostmi 6 € 

 skupinska vstopnica na osebo – odrasli (nad 10 oseb)   7 € 

 skupinska vstopnica na osebo – upokojenci (nad 10 oseb) 5,50 € 

 čebelarji – ob predloženi čebelarski izkaznici ČZS -50 % 4,50 € 

 

družinska vstopnica (vključno z družinskim vodnikom Čebelist, za 
otroke, stare od 5 do 10 let) 15 € 

   

 VODEN OGLED LAHKO ŠE DODATNO OBOGATITE  

   

 

ogled doživljajske razstave, ogled učnega čebelnjaka, obeležja 
kranjske čebele in predstavitev Višnje Gore (120 minut) 13 € 

 

ogled doživljajske razstave, ogled učnega čebelnjaka, obeležja 
kranjske čebele in predstavitev Višnje Gore (120 minut) za 
čebelarji – ob predloženi čebelarski izkaznici ČZS 7,50 € 
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 PEDAGOŠKI PROGRAMI (cena na učenca)  

   

 voden ogled po razstavi (45 do 60 minut) 4,00 € 

 interaktivni ogled razstave z degustacijo medu za vrtce (75 minut) 4,50 € 

 interaktivni ogled razstave za OŠ in SŠ (90 minut) 4,50 € 

 

interaktivni ogled razstave z degustacijo medu za OŠ in SŠ (105 
minut) 5,00 € 

 

interaktivni ogled razstave, ogled učnega čebelnjaka, obeležja 
kranjske čebele in predstavitev Višnje Gore (120 minut) 7,00 € 

   
 

 


