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

Szlakiem Powstańców Styczniowych
W 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapraszamy na
wędrówkę trasą, która prowadzi przez pola bitewne, miejsca potyczek
powstańców styczniowych, które miały miejsce w Dolinie Prądnika.
Spotkamy się pod Zamkiem w Pieskowej Skale gdzie odbyła się
potyczka powstańców z rosyjskimi oddziałami. Po zwiedzaniu zamku z
tego miejsca podążymy do pobliskiego miasta Skała by rozpocząć
spacer dawną droga w stronę zalesionych zboczy doliny prądnika
mijając kolejne miejsca walk, cmentarz choleryczny by następnie zejść
"drewnianą drogą" z przewodnikiem do Ojcowa - miejsca gdzie 2
tysiące powstańców obozowało przed wyruszeniem na szlak bojowy.
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu do Zamku w Pieskowej Skale, usługa przewodnika na
czas trwania wycieczki.
Cena nie zawiera: transportu, opłat parkingowych. Istnieje możliwość
zorganizowania wyżywienia i dodatkowych atrakcji.

Cennik na rok 2018
20-25 os. w grupie

33 zł/os.

26-30 os. w grupie

32 zł/os.

31-35 os. w grupie

31 zł/os.

36-40 os. w grupie

30 zł/os.

41-50 os. w grupie

29 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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