School Trips around Ojcowski National Park
School trips with a tourist guide along the Ojcow National Park

Ognisko z pieczeniem kiełbasek w Ojcowie z Animatorem
gier i zabaw
Zapraszamy do Ojcowa na integracyjne ogniska prowadzone przez
Animatora.
Ognisko to wspaniała forma integracji dzieci w klasie i zacieśniania
więzi. To czas na współne przebywanie, śpiewanie i zabawe. Ognisko
to również wspaniały pomysł na zakończenie wycieczki gdzie razem
można podzielić się wrażeniami z całego dnia.
Zapraszamy na klasowe/szkolne integracyjne ogniska z pieczeniem
kiełbasek i herbatą i Animatorem zabaw, który zaciesni więzi wśród
uczniów poprzez gry i zabawy.
Oprócz ogniska zorganizujemy również na zyczenie grupy: kuligi i
przejażdżki saniami/bryczką/wozami, zwiedzanie z przewodnikiem
zamków, jaskiń i najciekawszych miejsc w Ojcowie i Ojcowskim Parku
Narodowym zakończone ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Zainteresowani? Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej!
>> +48 606854029 lub info@ojcow.pl <<

Cennik 2021
Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej!

Additional information:
Sightseeing time: about 4-7 hours depending on the route.
For school trips, for organized and individual groups, it is possible to plan your own trip,
choose objects and set your own sightseeing route !!!

+48 12 6813692; +48 60

Included in the price:
hiring a tourist guide of the Ojców National Park for the duration of the trip (1 guide max. 50
participants - basic OPN Regulations),
entry to tourist attractions according to the selected route

one guardian for 10 students - for free! (only for school groups)
with fewer participants, the price to be determined

Warning
prices do not include bus travel and parking fees
there is a possibility of bus transport - to be agreed
there is a possibility of organizing a bonfire with sausages and horse-drawn carriage rides
it is possible to order dinners for the group
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