Wycieczki Rowerowe po Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym
Zapraszamy na wycieczki rowerowe najpiękniejszymi zakątkami Ojcowskiego Parku Narodowego

2 dniowa Wycieczka Rowerowa ze Wspinaczką Skałkową
Zapraszamy na prawdziwie Jurajską Przygodę gdzie połączymy dwie
wspaniałe sportowe dyscypliny stworzone do pokonywania jurajskich
krajobrazów.
PROGRAM
Dzień I
Przyjazd koło godz. 11 - 13:00 do hotelu - zakwaterowanie (możliwość
odbioru uczestników z dworca PKP busem i przejazd do hotelu - nie
wliczono w cenę)
Godz. 13:00 - obiad
Od godz. Godz. 14.00 - wyprawa rowerowa - dla uczestników
prowiant na drogę (opis wyprawy poniżej oferty) wraz ze zwiedzeniem
Jaskini Nietoperzowej.
Koło godz. 21:00 - przyjazd do hotelu
Koło godz. 21:30 - kolacja grillowa na tarasie hotelu.
Dzień II
Godz. 9:00 - 10:00 - śniadanie, wykwaterowanie (suchy prowiant)
Godz. 11:00 wyprawa rowerowa (opis poniżej oferty), w trakcie
wyprawy atrakcje wspinaczki skałkowej (wspinaczka na wędkę, zjazd
tyrolką).
Koło godz. 18:00 - zakończenie imprezy w Korzkwi stamtąd powrót
busem do hotelu, skorzystanie z łazienki, obiadokolacja
lub (nie wliczono w cenę)
- przewiezienie od razu busem do Korzkwi bagaży uczestników wtedy
obiadokolacja w Korzkwi, i powrót busem do Krakowa, jeżeli uczestnicy
przyjeżdżają pociągiem?)
OPIS TRASY ROWEROWEJ
DZIEŃ I
- 14:00 - wyjazd z hotelu w stronę "Doliny Kluczwody", po kilkuset
metrach skręcamy w prawo za czerwonymi znakami szlaku
rowerowego. Jedziemy szlakiem przez Bębło do "Doliny Będkowskiej"
po drodze możemy podziwiać widoki pełne fantastycznych białych
skałek.
- Koło godz. 15:00 - przyjazd do Jaskini Nietoperzowa (zwiedzanie) Jaskinia która obok ciekawej szaty naciekowej posiada bogatą historię.
- Koło godz. 16:00 - przejazd na niebieski szlak "Dolina Będkowską"
jedną z najdłuższych dolin krasowych na Jurze do Bramy Będkowskiej ciekawej formy skalnej i szlaku żółtego, a następnie przez Będkowice
do "Doliny Kobylańskiej".
- Koło godz. 18:00 - z Kobylan udamy się w stronę Karniowic a
stamtąd szlakiem zielonym do "Doliny Kluczwody" gdzie znajduje się
jaskinia Mamutowa przez której dach prowadzą najbardziej
ekstremalne drogi wspinaczkowe w Polsce i dalej powrót do hotelu.
- Około 21:00 - zakończenie wyprawy

» 30 km do przejechania - sporo podjazdów i zjazdów.
wygenerowano: 13.12.2018 10:04:18

www.ojcow.pl

DZIEŃ II
- 11:00 - wyjazd z hotelu przejazd przez Czajowice na skałkę 502
- Koło godz. 12:00 - wspinaczka na wędkę
- Koło godz. 14:00 - ze skałki jedziemy w kierunku "Doliny
Sąspowskiej" uroczej doliny pełnej wapiennych skałek a następnie
"Doliną Prądnika" na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego do
Korzkwi (zwiedzanie zamku z zewnątrz) i doliny Korzkiewki
- Koło godz. 16:00 - zjazd tyrolką
- 18:00 - powrót i zakończenie imprezy

» 30 km do przejechania trasa spokojniejsza
--W cenę oferty wliczono:
- Zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelu ** w 4 pok. 2 -osobowych i
1 pokoju 1-osobowych,
- 1 * obiad w dniu pierwszym, 2 * suchy prowiant na drogę, 1 *
obiadokolacja w dniu II,
- Kolacja grillowa,
- Wyprawy rowerowe,
- Zwiedzenie Jaskini Nietoperzowej,
- Elementy wspinaczki skałkowej (w czasie drugiego dnia imprezy
rowerowej),
- Przejazd busem w dniu II z Korzkwi do hotelu,
- ubezpieczenie NNW,
- obiadokolacja w dniu II,
W cenę nie wliczono:
- wypożyczenie rowerów (ok. 40,00 zł/dzień)
- bus-a (możliwość zorganizowana transportu busem),

cena przy grupie minimum 9 os.
9 os. w grupie

Informacje dodatkowe:
Łączny czas wycieczki: około 4-5 godzin.
Dla grup szkolnych, zorganizowanych i indywidualnych istnieje
możliwość własnego zaplanowania wycieczki, wyboru obiektów i
wyznaczenia sobie własnej trasy!!!

405 zł/os.

W cenę wliczono:
wynajęcia przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym na czas
wycieczki (1 przewodnik max. 30 uczestników),
wstępy do obiektów turystycznych wg wybranej trasy

jeden opiekun na 10 uczniów - gratis! (w wypadku grup
szkolnych)
istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem
kiełbasek

Uwaga
Ceny nie uwzględniają przejazdu autokarem, opłat parkingowych i
wynajęcia roweru! Istnieje możliwość transportu autokarem jak i
wynajęcia rowerów.
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Organizator
Biuro Podróży
ECOTRAVEL
tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.p
www.ecotravel.pl
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