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

Zimowe Wspinanie i Zwiedzanie
Trasa rozpoczyna się pod Zamkiem w Pieskowej Skale, przechodzimy
na zamek – zwiedzamy dziedziniec zewnętrzny bez wejścia na Sale
Muzealne (możliwość dokupienia biletu na wystawę stałą: 7 zł/bilet
ulgowy, 10 zł/bilet pełny lub wystawę czasową – w wypadku gdy taka
w danym momencie jest dostępna)następnie przechodzimy pod
Maczugę Herkulesa. Dalej jedziemy do Ojcowa – tam piesza wędrówka
do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości. Następnie przejazd do Jaskini
Nietoperzowej – zwiedzanie jaskini. Na koniec uczestnicy wycieczki
będą mogli spróbować swoich sił we wspinaczce na najwyższej 12,5
m, w okolicach Krakowa, ściance wspinaczkowej w Białym Kościele
(sala sportowa).
UWAGI: konieczne zmienne sportowe obuwie do zabawy linowej
(najlepiej z białą podeszwą).
W cenie tej trasy:
- przewodnik na całej trasie zwiedzania i instruktorzy wspinaczki
- wstęp do: Jaskini Nietoperzowej + Ścianka Wspinaczkowa

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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