
HRASTNIK
vodena enodnevna Rudarska tura za skupine

Uradne ure:
tor., sre., pet.    8h - 16h
čet.                  10h - 18h
sob.                   8h - 12h

Kontakt:
030 479 240 ali tic@visithrastnik.si

 (min. 10 oseb) 



Prva postojanka izleta je torej muzej v Hrastniku, kjer vam bosta
mesto in njegova pestra zgodovina  dobro predstavljena.  Nekdanja
nemška šola, kjer je potekal pouk v začetku 20. stoletja, se je
preoblikovala v hrastniški muzej. V njem se danes nahajajo različne
zbirke kot je arheološko najdišče iz časa rimskega imperija, razvoj
kemične tovarne, steklarne in rudnika, zbirka NOB, zbirka starih
igrač, zbirka predmetov hrastniške gospode, kulturnega življenja,
obrti in kmetijstva.

Posebej je potrebno izpostaviti hrastniške marionete, ki pričarajo
prav posebno vzdušje tako pri otrocih, kot pri odraslih. Zanimivost
je tudi učilnica znotraj muzeja, kjer otroci občutijo razliko med
šolstvom nekoč in danes ter kjer starejši obujajo spomine na čase,
ko so sami sedeli za šolskimi klopi.

. 

MUZEJ HRASTNIK

 
 
 

je  mesto ,  k i  ga  poleg steklarske  in
kemične močno zaznamuje  tud i
rudarska  industr i ja .  Lež i  v  Zasav ju ,
uro  vožn je  i z  L jubl jane  in  malo  več
kot  uro  i z  Mar ibora .  Samo mesto  je
majhno,  pa  vendar  ponuja  vel iko .  

HRASTNIK



MAŠINHAUS IN
KOMPRESORSKA POSTAJA

Nadaljujemo vodenje po rudarskih
prostorih, ki še vedno dišijo po črnem
zlatu, premogu in kjer je še vedno
prisoten duh revolucije. 

Sprehodili se bomo mimo
kompresorske postaje ter strojnice
(mašinhausa) in do vhoda Barbare
vpadnika.



RUDNIŠKI ROV 
BARBARA VPADNIK

Vhod v jamo je imenovan po svetnici in
zavetnici rudarjev sveti Barbari. 

Bodite med prvimi skupinami, ki si lahko
ogledate notranjost rova Barbara
Vpadnik. 

Možnost vodenega ogleda je na voljo po
predhodnem dogovoru s TIC Hrastnik.



VRHUNSKA ZASAVSKA
KULINARIKA

vas ne bo pustila lačne. Pravzaprav
vas bo celo navdušila.

Na izletu vam nudimo: degustacije,
zasavsko mal'co ali zasavsko južno,
ki jih pripravljajo naši lokalni
ponudniki.



TURISTIČNO INFORMACIJSKI
CENTER

Kontakt :
030 479 240

t ic@vis i thrastn ik .s i
www.v is i thrastn ik .s i

 je s svojim unikatnim rudarskim in
steklarskim pridihom prav tako vreden
ogleda.
Tu imate možnost nakupa čudovitih izdelkov
lokalnih obrtnikov iz stekla, lesa in premoga. 
Vsem so znani izdelki Steklarne Hrastnik,
mogoče pa ste tudi že slišali za Kuolmi nakit
(nakit iz premoga), ki ga nosijo celo
Hollywoodske starlete in naše misice.


