
Programe educaționale la Casa Vulcanilor 

  
Program Durată Preț/pers 

grup mic  
(maxim 5 
persoane) 

Preț/pers 
grup mediu  
(între 6 și 10 
persoane) 

Preț/pers 
grup mare  
(mai mult de 
11 persoane)* 

Desfășurare Obiective educaționale 

Vizită 40 min 10 lei 9 lei 8 lei Puntea peste Timp,  
Situl cu vulcani și fund de mare preistorică,  
Casa Vulcanilor 

Vulcani, marea Thetys, bioglife, fosile 
 

Explorator 
printre 
vulcani și 
dinozauri 
(mediu) 

90 min 30 lei 28 lei 25 lei Puntea peste Timp,  
Situl cu vulcani și fund de mare preistorică,  
Casa Vulcanilor,  
Participanții primesc câte o trusă de explorator, 
descoperă fosile în Lada Micului Paleontolog, 
experimentează o erupție vulcanică, merg 300m pe 
traseul lui Strâmbă-Lemne, ajung sus pe un vulcan 
și colectează lavă de la punctul de belvedere. 
Păstrează un borcan cu lavă. 

Vulcani, marea Thetys, 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,  
 

Vulcanii, 
Dinozauri 
și Marea 
Dispărută 
(lung) 

180 
min 

50 lei 48 lei 45 lei Puntea peste Timp,  
Situl cu vulcani și fund de mare preistorică,  
Casa Vulcanilor,  
Participanții primesc câte o trusă de explorator, 
descoperă fosile în Lada Micului Paleontolog, 
experimentează o erupție vulcanică, merg 300m pe 
traseul lui Strâmbă-Lemne, ajung sus pe un vulcan 
și colectează lavă de la punctul de belvedere. 
Păstrează un borcan cu lavă. Activități senzoriale în 
livadă.  

Vulcani, marea Thetys, 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,  
 

*Pentru grupurile formate din mai mult de 11 persoane liderii de grup au intrarea gratuită. 

 



Reguli de siguranță: 

 toata lumea trebuie sa poarte încălțăminte adecvată pentru teren accidentat 

 suntem lângă o stână: nu vă apropiați de oi și de câini 

 atenție la urcuș 

 nu vă abateți de la traseu  

 ascultați în permanentă indicațiile ghidului 

 pe porțiunile de potecă îngustă stați cât mai departe de zona abruptă 
 


