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

Historia Obronności na Przestrzeni Dziejów czyli Wycieczka
Militarna Doliną Prądnika
Napoczątku przejdziemy do Jaskini Ciemnej, gdzie będziemy mogli
zobaczyć stanowisko człowiek pierwotnego, dalej idąc szlakiem
zielonym zobaczymy pozostałości wczesno-średniowiecznego grodu
drewniano-ziemnego, dalej udamy się w stronę Ruin Zamku
Kazimierzowskiego w Ojcowie gdzie zobaczymy typowe
średniowieczne założenia obronne. Dalej przejedziemy do Zamku
w Pieskowej Skale gdzie przyjrzymy się XVII wiecznym fortyfikacjom.
Na końcu udamy się do najcenniejszego Fortu Twierdzy Kraków
- Fortu Tonie - gdzie podczas gry terenowej będziemy mogli między
poznać zasady działania fortów.
Czas trwania: ok. 7h
W cenę wliczono:
- opiekę przewodnika w j. polskim,
- wstęp do Jaskini Ciemnej, Ruin Zamku w Ojcowie,
- grę terenową w Forcie Tonie.
W cenę nie wliczono
- wstępu na Zamek w Pieskowej Skale – dopłata 9,00 zł/bilet
ulgowy – 2 wystawy, 11 zł/bilet pełny 2 wystawy,
- grilla lub posiłku na terenie fortu Tonie – koszt do uzgodnienia,
- transportu i opłat parkingowych – transport własny grupy.

Cennik na rok 2018
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20-24 osoby

46 zł/os.

25-29 osób

43 zł/os.

30-34 osób

42 zł/os.

35-40 osób

41 zł/os.

41-50 osób

40 zł/os.

www.ojcow.pl

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

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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Organizator
Biuro Podróży
ECOTRAVEL
tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.p
www.ecotravel.pl

www.ojcow.pl

