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

Podania i Legendy Ojcowa
Trasa na samym początku prowadzi dnem Doliny Prądnika od Ruin
Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze utwory
skalne, m.in. Skały Panieńskie, Igłę Deotymy, Jaskinię Krowią, Bramę
Krakowską i zespół Skał Góry Koronnej z ukrytą pośród nich Rękawicą.
Idąc dalej, przez Wąwóz Ciasne Skałki, na najwyższe wzniesienie w
Ojcowskim Parku Narodowym - Górę Chełmową, na samym jej
szczycie odkryjemy najdłuższą jaskinię na terenie objętym przez park
- Grotę Łokietka. Na tej trasie dowiemy się, jakie legendy i podania
ukrywają tutejsze ruiny zamku, skałki i jaskinie a wśród nich Grota
Łokietka.
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Ruiny Zamku Kazimierzowskiego + Grota Łokietka
- przewodnik na całej trasie zwiedzania
Polecamy dodatkowo na zakończenie wycieczki szkolnej przejażdżkę
bryczką konną z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek i herbatką.

Cennik na rok 2018
20-25 osób

28 zł/os.

26-30 osób

25 zł/os.

31-35 osób

24 zł/os.

36-40 osób

23 zł/os.

41-50 osób

22 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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Biuro Podróży
ECOTRAVEL
tel./fax. 0-12 681 36 92
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