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

Jaskiniowa Przygoda
Neandertalczycy w Jaskiniach - to temat przewijający się przy
zwiedzaniu między innymi ojcowskich jaskiń. My postanowiliśmy
przybliżyć Wam temat człowiek jaskiniowego, udając się w miejsca w
których kiedyś mógł przebywać…
Naszą wędrówką zaczniemy od krótkiej lekcji historii przy Jaskini
Ciemnej mieszczącej się w Ojcowskim Parku Narodowym, tam
znaleziono ślady obecności człowieka wskazujące na okres dolnego
paleolitu (ok. 120 tys. temu), możemy także zobaczyć przykładowe
obozowisko z którego, rozciąga się rozległa panorama na Dolinę
Prądnik skąd neandertalczycy mogli obserwować okolicę przed
polowaniem.
Dalej przejedziemy do Jaskini Wierzchowskiej Górnej, najdłuższej
udostępnionej do turystycznego zwiedzania Jaskini na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Tam oprócz naturalnych walorów jaskini
nie zabraknie Sali Poświęconej Człowiekowi Pierwotnemu.
Na koniec wycieczki udamy się do Jaskini Nietoperzowej będącej
niegdyś obozowiskiem łowców niedźwiedzia jaskiniowego a dzisiaj
licznie odwiedzanej przez nietoperze.
Na zakończenie wycieczki będziemy mogli odpocząć przy grillu
(prowiant i opał własny grupy), którego rozpalić na szczęście nie
będziemy musieli jak niegdyś robił to człowiek pierwotny :)

Cennik na rok 2018
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20-25 osób

50 zł/os.

26-30 osób

47 zł/os.

31-35 osób

46 zł/os.

36-40 osób

45 zł/os.

41-50 osób

44 zł/os.

www.ojcow.pl

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

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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