Wycieczki dla grup zorganizowanych dorosłych
Wycieczki dla grup zorganizowanych osób dorosłych są prowadzone przez Przewodników
Ojcowskich szlakami turystycznymi wyznaczonymi przez dyrekcję Ojcowskiego Parku Narodowego

Multimedialnie i Realnie
Na początku trasa prowadzi nas przez Nową otwartą w kwietniu 2010
roku Multimedialną Ekspozycję Przyrodniczą Ojcowskiego PN. W
krótkim czasie możemy poznać wszechstronną przyrodę Ojcowa i
Ojcowskiego Parku, posłuchać śpiewu ptaków, usłyszeć jaskiniowe
echo i poczuć spadającą kroplę jaskiniowego deszczu, oglądnąć
zdjęcia i film 3D. Tak przygotowani na chłonięcie przyrody wyruszamy
na zielony szlak gdzie w Realny już sposób potwierdzimy wcześniej
zdobytą wiedzę. W czasie pieszej wędrówki zwiedzimy Jaskinię
Ciemną gdzie będziemy mogli zobaczyć poznane nam w Muzeum
formy naciekowe jaskini jak i zobaczyć dawne wykopaliska
archeologiczne. Dalej przejdziemy szlakiem przez punkty widokowe na
wspaniałą Dolinę Prądnika. Być może w czasie drogi uda nam się
usłyszeć i rozpoznać śpiew ptaka? lub i nawet spotkać innych
mieszkańców lasów Ojcowa...?
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Ekspozycja Przyrodnicza + Jaskinia Ciemna
- przewodnik na całej trasie zwiedzania

Cennik na rok 2018
20-25 os. w grupie

45 zł/os.

26-30 os. w grupie

43 zł/os.

31-35 os. w grupie

42 zł/os.

36-40 os. w grupie

41 zł/os.

41-50 os. w grupie

40 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 przejażdżki bryczkami
istnieje możliwość zamówienia obiadów dla grupy
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