Wycieczki Szkolne po Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym
Wycieczki szkolne są prowadzone przez Przewodników Ojcowskich szlakami turystycznymi
wyznaczonymi przez dyrekcję Ojcowskiego Parku Narodowego

Zwiedzanie i Wspinanie
Wspaniała przygoda dla grupy zarówno szkolnych jak i osób dorosłych.
Trasa wycieczki: zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale z zewnątrz
(możliwość wejścia na sale muzealne za dopłatą); dalej przejazd do
Ojcowa - tam piesza wędrówka do Bramy Krakowskiej i Źródełka
Miłości; zwiedzanie także Ruin Zamku Kazimierzowskiego dalej
przejazd do Jaskini Nietoperzowej tam zwiedzanie jaskini wraz
z zajęciami linowymi (próba wspinaczki, zajazd tyrolką). Na miejscu
możliwość skorzystania z ogniska - grilla - (kiełbaski we własnym
zakresie grupy, możliwość zorganizowania cateringu za dopłatą). Czas
trwania ok. 7 godz.
W cenie tej trasy:
- przewodnik na całej trasie zwiedzania i instruktorzy wspinaczki
- wstęp do: Jaskini Nietoperzowej + Ruin Zamku Kazimierzowskiego
- rezerwacja miejsca na grilla (prowiant, węgiel i rozpałka własna
grupy)
Polecamy dodatkowo na zakończenie wycieczki szkolnej przejażdżkę
bryczką konną z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek i herbatką.

Cennik na rok 2018
20-25 osób

60 zł/os.

26-30 osób

57 zł/os.

31-35 osób

56 zł/os.

36-40 osób

55 zł/os.

41-50 osób

54 zł/os.

Informacje dodatkowe:
Czas zwiedzania: około 4-7 godzin w zależności od trasy.
Dla grup szkolnych, zorganizowanych i indywidualnych istnieje
możliwość własnego zaplanowania wycieczki, wyboru obiektów i
wyznaczenia sobie własnej trasy zwiedzania!!!

W cenę wliczono:
wynajęcia przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym na czas
wycieczki (1 przewodnik max. 50 uczestników - podst. Regulamin
OPN),
wstępy do obiektów turystycznych wg wybranej trasy

jeden opiekun na 10 uczniów - gratis! (w wypadku grup
szkolnych)
przy mniejszej ilości uczestników cena do ustalenia
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Uwaga
ceny nie uwzględniają przejazdu autokarem i opłat parkingowych
istnieje możliwość transportu autokarem - do uzgodnienia
istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem
kiełbasek i przejażki dorożkami
istnieje możliwość zamówienia obiadów dla grupy
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