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

Zatrzymane w Czasie
Trasa będzie przebiegała przez miejsca, w których możemy poczuć się
jakbyśmy zostali przeniesieni w czasie w dawne wieki…
Na początku podjedziemy pod Zamek w Pieskowej Skale (wzmianka o
jego powstaniu pochodzą już z wieku XIV - zwiedzimy zamek z
zewnątrz), dalej trasa prowadzi do Grodziska, gdzie będziemy mogli
zobaczyć Pustelnię Bł. Salomei (wiek XVII), następnie udamy się
do Osady Młynarskiej Boroniówka (nowa atrakcja turystyczna) gdzie
mamy okazję zobaczyć jak w XIX wieku wyglądała praca w Młynie –
sam wyrób mąki jak i życie młynarza (sama historia młyna pochodzi z
wieku XV). Dalej udamy się do Ojcowa gdzie zwidzimy Ruiny Zamku
Kazimierzowskiego (wiek XIV), w trakcie wycieczki zobaczymy
jeszcze Kaplicę na Wodzie (obiekt sakralny z początku XX w.). Czas
trwania: ok. 4,5h
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu do Osady Młynarskiej Boroniówka i Ruin Zamku w
Ojcowie + 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

32 zł/os.

26-30 os. w grupie

29 zł/os.

31-35 os. w grupie

28 zł/os.

36-40 os. w grupie

27 zł/os.

41-50 os. w grupie

26 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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Biuro Podróży
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www.ecotravel.pl

www.ojcow.pl

