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

Smaki Ojcowa - Wycieczka Kulinarna po Ojcowie i
Ojcowskim Parku Narodowym
Podczas naszej wycieczki poznamy nie tylko smaki Ojcowa i okolic ale i
ich walory przyrodnicze, które niewątpliwie mają duży wpływ na
doznania smakowe.
Naszą wycieczkę rozpoczniemy od przejścia do Gospodarstwa
Rybackiego leżącego w Ojcowskim Parku Narodowym, tam tajniki
prowadzenia tej interesującej działalności a następnie
odbędziemy pokaz poznamy tajniki wędzenia Ojcowskiego Pstrąga oczywiście nie obędzie się bez degustacji tego regionalnego
przysmaku.
Dalej udamy się spacerkiem do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości
(dla chętnych proponujemy przejście szlakiem do Groty Łokietka i jej
zwiedzanie za dopłatą – 10 zł/osoba dorosła, następnie zejście do
Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości). Przy Źródełku chwila
odpoczynku, następnie powrót do Ojcowa na parking skąd udamy się
w stronę Zamku w Pieskowej Skale.
Po drodze zatrzymamy się w wyjątkowym miejscu na naszym szlaku
kulinarnym. „Jak za Dawnych Czasów” to miejsce w którym
skosztujemy regionalnych wyrobów: wędlin, serów, ciasta i oczywiście
posmakujemy słynnego "Chleba Praojców" wypiekanego tutaj metodą
tradycyjną od 100 lat. Coś o chlebie…

"W czasach kiedy Metropolią Krakowską rządził Karol
Wojtyła, ks. Stanisław Dziwisz przynosił mu chleb
pszenno-żytni z kmineczkiem z piekarni od Adamskiego
a kiedy już był w Vatykanie dostarczało mu chlebek
Bractwo Kurkowe jak tylko wybierało się z wizytą..."
Następnie wyruszmy w dalszą drogę i udajemy się w stronę Maczugi
Herkulesa i Zamku w Pieskowej Skale (dla chętnych możliwość
zwiedzania – 2 sale – 11 zł/bilet pełny).
To jeszcze nie koniec wędrówki kulinarnym szlakiem Ojcowa... Na
koniec czeka nas krótki przejazd do Winnicy Krokoszówka gdzie czekć
na nas będzie jej zwiedzanie i degustacja miejscowego wina.
W cenę wliczono:
- opieka przewodnika,
- degustacja wyrobów regionalnych : wędlin, serów, ciasta z
Chlebem Praojca.
- zwiedzanie Gospodarstwa Rybackiego wara z pokazem
wędzenie Pstrąga Ojcowskiego i degustacją,
- zwiedzanie winnicy ok. 11 km od Ojcowa połączonej z
degustacją wina
W cenę nie wliczono:
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- dodatkowych opcji nie ujętych w cenę oferty
- transportu i opłat parkingowych, transport własny grupy,
możliwość zorganizowania za dopłatą przez biuro.
- możliwość zakupy degustowanych produktów
- możliwość spróbowania wypieku podpłomyka – koszt
5zł/osoba
Dodatkowa możliwości za dopłatą
- zorganizowania biesiadki w plenerze przy ognisku lub grillu ze
uwzględnieniem smaków ojcowskich – koszt uzależniony od
ustalonego menu, miejsca, czasu trwania
- przejażdżka bryczkami - koszt ustalony indywidulanie uzależniony od czasu i miejsca przejazdu,
- dodatkowo możliwe zwiedzania innych obiektów
turystycznych w Ojcowie,
- możliwość zakupu degustowanych produktów
- możliwość spróbowania wypieku podpłomyka – koszt
5zł/osoba

--Cena: 99 zł/os. przy minimu 20 os. w grupie.
Osoby indywidualne na zapytanie.

Cennik na rok 2018
minimum 20 os. w grupie

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!!!

99 zł/os.

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

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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