Hornonitriansky banský skanzen baňa Cigeľ patrí medzi TOP 15 turistických zaujímavostí regiónu Horná
Nitra. Prehliadková trasa začína jazdou banským vláčikom v dĺžke 2 312 metrov do hnedouhoľnej bane
(túto možnosť inde na Slovensku nenájdete). Pokračuje pešou prehliadkou podzemných banských
priestorov v hĺbke 80 – 300 m. Prehliadka umožňuje turistom nahliadnuť do útrob zeme a zároveň im ukáže
extrémne podmienky, v ktorých baníci denne vykonávajú svoju prácu. Možno ju považovať za určitú formu
vzdelávania, rozšírenia obzoru, pohľadu na banícky stav a neposlednej miere aj za jednu z možností využitia
voľného času v regióne.
VSTUPY: max. 50 osôb na jeden vstup, denne o 10:00 hod. a 14:30 hod. – objednávky v predstihu
CENNÍK:
DOSPELÁ OSOBA
DETI OD 6 DO 15 ROKOV
ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl
SENIORI nad 62 rokov, ZŤP

9,00 €
5,50 €
6,50 €
6,50 €

VSTUPNÉ ZAHŔŇA: odborného sprievodcu so znalosťou banských pomerov, dopravu vláčikom a výstroj
návštevníkov (plášť, prilba, lampa, sebazáchranný prístroj a evidenčné známky).
V prípade menšieho počtu návštevníkov ako stanovuje „Prevádzkový poriadok“ (menej ako 6 osôb), je
vstup do skanzenu možný, za vstupné 45,00 €.
ZĽAVY: kolektívu žiakov, študentov, dôchodcov a ZŤP je možné poskytnúť zľavu zo základnej sadzby podľa
počtu osôb :
zákl.sadz. 21-30 os. 31-40 os. 41-50 os.
- deti a žiaci ZŠ
5,50 €
5,30
5,00
4,70
- študenti stredných a vysokých škôl
6,50 €
6,20
5,90
5,60
- SENIORI (vek od 62 rokov), ZŤP
6,50 €
6,20
5,90
5,60
VSTUP ZDARMA - bezplatný vstup je možné uplatniť v nasledovných prípadoch :
vstupné 21-30 os. 31-40 os. 41-50 os.
Počet
počet
počet
- pedagogický dozor detí a žiakov ZŠ
zdarma
1
2
3
- pedagogický dozor študent. stredných škôl zdarma
1
2
- vedúci skupiny seniorov a skupiny ZŤP
zdarma
1
- vedúci zájazdu
zdarma
1
POPLATOK za fotoaparát a videokameru: 2,00 €
Informácie a rezervácia vstupeniek:
Hornonitriansky banský skanzen Baňa Cigeľ
mobil: +421 905 522 704 – Ing. Oršula - denne
e-mail: banskyskanzen@hbp.sk
Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.
osobne: TIK, Prievidza, Námestie slobody 4, 97101 Prievidza,
v Po – Pi: 9:00 – 17:00 h
telefonicky: +42146 16 186 (len z pevnej linky), +42146 542 39 92
e-mail: tik@prievidza.sk
Ďalšie informácie: www.banskyskanzen.sk

