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

Wśród Skał i Jaskiń - Poznaj Zjawiska Krasowe - Wycieczka
Geologiczna
Na trasie wycieczki będziemy mogli zobaczyć najbardziej znaną Iglicę
Skalną - Maczugę Herkulesa powstałą w wyniku krasowej działalności
wód. Podejdziemy na wbudowany w skały - Zamek w Pieskowej
Skale (zobaczymy go z zewnątrz). Spacer po dolinie ukaże nam kolejną
Iglicę Skalną - Igłę Deotymy oraz liczne zespoły skał wraz z najbardziej
charakterystyczną bramą skalną – Bramą Krakowską. Zwiedzimy
także Jaskinię Ciemną w której zobaczymy nacieki i inne formy
jaskiniowe oraz obozowisko neandertalczyków. Wycieczkę kończymy
zwiedzaniem Jaskini Nietoperzowej przy której znajduje się miejsca na
ognisko z grillem gdzie chętni z własnym prowiantem (własne kiełbaski
grupy) mogę skorzystać z paleniska a także chwilę odpocząć na
ławeczkach i trawie.
UWAGA! Konieczne zgłoszenie chęci skorzystania z miejsca na
pieczeniem kiełbasek przy rezerwacji wycieczki!
W cenie tej trasy:
- przewodnik na całej trasie zwiedzania
- wstęp do: Jaskina Ciemna + Jaskinia Nietoperzowa

Cennik na rok 2018
20-25 osób

41 zł/os.

26-30 osób

38 zł/os.

31-35 osób

37 zł/os.

36-40 osób

36 zł/os.

41-50 osób

35 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

wygenerowano: 21.09.2018 23:45:32

www.ojcow.pl

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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Biuro Podróży
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