Zielone Szkoły w Ojcowskim Parku Narodowym z elementami
Edukacji Ekologicznej
Otoczenie Ojcowskiego Parku Narodowego to wspaniała “Zielona Klasa” dla wszelkiego rodzaju
zajęć terenowych.

Zielona Szkoła 5 dni w Ojcowie ze zwiedzaniem Krakowa i
Wieliczki
Wycieczka Szkolna Ojców – Kraków – Wieliczka - Zakopane
Przygotowano dla grupy 45 dzieci + 4 osoby opieki
termin: 5 dni do uzgodnienia w 2017r.
PROGRAM
Dzień I
Przyjazd do Ojcowa w godzinach popołudniowych – zakwaterowanie
obiad,
Koło godz. 14:00 – zajęcia ekologiczne” Rajd Ojców Trophy” – marsz na
orientację w terenie (m.in. wyznaczenie azymutu, rysowanie mapy,
rozpoznawanie roślin i drzew)
koło godz. 18.30 - ognisko z pieczeniem kiełbasek (zamiast kolacji),
Dzień II
Godz. 8.30 - śniadanie, suchy prowiant na drogę
po nim piesza wycieczka czarnym szlakiem do Bramy Krakowskiej,
przejście Wąwozem Ciasne Skałki do Bramę Krakowskiej i Źródełka
Miłości
podjazd do Młyna Boronia – zwiedzanie (m.in. zobaczymy pracujące
koło młyńskie, tartak, wyrób mąki),
podjazd pod Zamek w Pieskowej Skale – zwiedzanie Zamku z
zewnątrz,
koło Godz. 18:00 – obiadokolacja
po niej zabawa taneczna – dyskoteka- płytki własne grupy
Dzień III
Godz. 8.30 – śniadanie, suchy prowiant na drogę
Przejazd do Krakowa – Wawel z zewnątrz , sukiennice, wysłuchanie
hejnału (dodatkowo proponujemy zwiedzanie interaktywnego muzeum
– Podziemia Rynku – za dopłatą)
Czas wolny na pamiątkowe zdjęcia, zakup pamiątek
Dalej przejazd do Ogrodu Doświadczeń – zwiedzanie wraz z zajęciami
edukacyjnymi do wyboru (lik do oferty )
Powrót do ośrodka
Obiadokolacja
po niej zabawa taneczna – dyskoteka- płytki własne grupy
Dzień IV
Śniadanie
Godz. 8.00 – śniadanie, zabieramy suchy prowiant na drogę, i
wyruszamy na wycieczkę do Wieliczki, zwiedzenie Trasy Turystycznej,
Przejazd do Zakopanego
przyjazd do Ośrodka
zakwaterowanie
obiadokolacja
po niej proponujemy integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
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Dzień V
Śniadanie, wykwaterowanie, suchy prowiant na drogę
Piesza wycieczka z przewodnikiem do Morskiego Oka
Spacer po Krupówkach, zakup pamiątek
Powrót do Warszawy
Koszt od osoby: 639,00 zł - przy minimum 45 uczestnikach płacących +
4 osoby opieki gratis | Oferta cenowa na 2017r.
Przykładowe tematy zajęć:
1. Poznajemy drzewa: dzieci uczą się rozpoznawać gatunki drzew na
podstawie liści, budowy korony drzewa, kory.
2. Wyprawa odkrywców: poprzez proste gry i zabawy dzieci
uwrażliwiają się na otaczającą ją przyrodę: dźwięki , kolory,
3. Krajobraz: dzieci oceniając krajobraz w specjalnych arkusza
dowiadują się o przekształceniu danego miejsca przez człowiek i
jednocześnie odkrywają elementy naturalne środowiska
4. "Ojców Trophy": dzieci podczas marszu na orientację uczą się
wyznaczać kierunek marszu na kompasie, wędrując przez
najpiękniejsze i najdziksze tereny Ojcowskiego Parku Narodowego,
gdzie w wyznaczonych punktach mają do wykonania różne zadania.
5. Poszukiwanie wiosny: dzieci odkrywają elementy budzącej się
przyrody, którymi są rośliny jak i zwierzęta. Odkrywają dźwięki,
zapachy i kolory budzącej się przyrody.
Zakwaterowanie:
Pensjonat
- zakwaterowanie i wyżywienie w Pensjonacie (pok. z
łazienkami),
Wyżywienie:
zgodnie z programem imprezy (ZPR)
Transport:
Transport autokarem organizatora na miejscu w Krakowie i
czas realizacji programu.
Cena nie zawiera:
- dodatkowych propozycji zwiedzania w dniu V,
- świadczeń nie zawartych w ofercie
Cena zawiera:
- zakwaterowanie i wyżywienie w Pensjonacie (pok. z łazienkami),
- Narodowego, lub w przypadku braku wolnych miejsc w innym
obiekcie w okolicy,
- przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym przez czas trwania
zielonej szkoły uprawnieniami lektora zajęć środowiskowych, lub
dodatkowego lektora zajęć środowiskowych,
- przewodnika po Krakowie,
- przewodnika po Wieliczce,
- przewodnika po Zakopanem,
- zajęcia "Rajd Ojców Trophy"
- Materiały do zajęć,
- wstępy do obiektów turystycznych (Grota Łokietka, Trasa
Turystyczna w Wieliczce, Ogród Doświadczeń – zajęcia w ogrodzie,
Młyn Boroniówka, wstęp na Morskie Oko),
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- ogniska i dyskoteki,
- ubezpieczenie NNW.
- transport i opłaty parkingowe z i do Warszawy i na czas
realizowanych wycieczek

Oferta cenowa z 2017 roku
5 dni

Informacje dodatkowe:
powyższe oferty są sprawdzonymi już przez inne grupy
propozycjami programów Zielonych Szkół;
ceny obliczone są wg ilości uczestników dlatego też przy każdej
grupie następuje indywidualna kalkulacja - może ona również
wynikać m.in. zmianą cen biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów lub z własnym transportem grupy;

639 zł/os.

W cenę wliczono:
Jeśli jesteś zainteresowany jedną z powyższych zielonych szkół
lub chcesz otrzymać propozycję nowego programu wg własnych
wskazówek... Napisz do nas na email info@ojcow.pl lub po
zadzwoń +48 12 6813692

program można dowoli modyfikować.

Uwaga
Organizujemy również wycieczki i zielone szkoły na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej i innych regionach Polski!

Organizator
Biuro Podróży
ECOTRAVEL
tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.p
www.ecotravel.pl
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