Prevádzkový čas múzeí a jaskýň v okolí Rožňavy.
(v priebehu 55. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska)
Prevádzkový čas múzeí sa ešte môže zmeniť, budeme vás priebežne informovať.
Informácie o stretnutí aj na stránke: www.kstelan.estranky.sk

Kaštieľ v Betliari:
Denne okrem pondelka 9:30 až 18:30 hod. Posledný vstup o 17:30 hod.
Hrad Krásna Hôrka:
Zatvorený pre rekonštrukciu po požiari.
Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí:
Denne okrem pondelka 10:00 až 18:00 hod. Posledný vstup o 17:30 hod.
Banícke múzeum:
Pondelok až piatok 8:00 až 12:00 hod., 13:00 až 16:00 hod.
Počas víkendu a mimo otváracích hodín pre vopred nahlásené skupiny (6 a viac členné 3 dni vopred).
Kontakt: +421 58 7343710, +421 58 7344098, +421 940171605, mail: banickemuzeum@gmail.com
Expozícia baníctva a hutníctva Gemeru je z dôvodu budovania novej expozície momentálne zatvorená
(v máji by už mala byť otvorená).
Galéria Baníckeho múzea:
Pondelok až piatok 8:00 až 12:00 hod., 13:00 až 16:00 hod.
Počas víkendu a mimo otváracích hodín pre vopred nahlásené skupiny (6 a viac členné 3 dni vopred).
Kontakt: +421 58 7343710, +421 58 7344098, +421 940171605, mail: banickemuzeum@gmail.com
Gombasecká jaskyňa:
Denne okrem pondelka. Vstupy 10:00 hod. 11:30 hod. 13:00 hod. 14:30 hod.
Mimoriadny vstup 30 €
Jaskyňa Domica:
Denne okrem pondelka. Vstupy 9:30 hod. 11:00 hod. 12:30 hod. 14:00 hod.
Mimoriadny vstup 50 €
Ochtinská aragonitová jaskyňa:
Denne okrem pondelka. Vstupy 9:30 hod. 11:00 hod. 12:30 hod. 14:00 hod.
Mimoriadny vstup 30 €
Krásnohorská jaskyňa:
Vstupy denne: apríl – máj 9:00 hod. 11:30 hod. 14:00 hod.
Vstup si treba objednať u: RNDr. Jaroslav Stankovič, tel.0905 412048, mail: stankov@ke.psg.sk
Turisticko-informačná kancelária (TIK):
Informácie, pamiatkové predmety, mapy, ... Vstup na strážnu vežu na Námestí baníkov.
Otvorené: pondelok až piatok 8:30 až 16:30 hod.
sobota 9:00 až 13:00 hod.
nedeľa – zatvorené
Možnosť vopred dohodnúť mimoriadny vstup na Strážnu vežu mimo otváracích hodín.
Kontakt: +421 948205226, mail: info@tikroznava.sk

