Kuligi Konne w Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym
Zapraszamy na niezapomniane przejażdżki saniami z pochodniami po Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym i jego
okolicach.

Rodzinny Kulig w Ojcowie
RODZINNY KULIG W OJCOWIE Z OGNISKIEM
Przejażdżki konne bryczkami lub saniami po Ojcowie i Ojcowskim
Parku Narodowym
Zapraszamy na niezapomniane przejażdżki saniami po Ojcowie i
Ojcowskim Parku Narodowym i jego okolicach.
Program:
Na rodzinne 20 - 25 minutowe przejażdżki konne z ogniskim z
pieczeniem kiełbasek zapraszamy w dniu 25.01.2019r. od godz. 12:00
- 16:00 (max. czas możliwy przy ognisku do godz. 16:30, ostatnia
przjażdża konna o godz. 16:00!)
- Przy rezerwacji prosimy o podanie wybranej godziny
przejażdżki konnej.
- Miejse na 1 saniach jest dla max. 5 osób ew. 6 - 7 jeśli są też
malutkie dzieci na kolanach.
- Czas trwania: przejazd bryczką lub saniami ok. 20 - 25 minut,
czas przy ognisku wg uznania, rozpozczęcie ogniska o godz.
12:00 - zakończenie ogniska o godz. 16:30!
- Na miejscu możliwość skorzystania z punktu
gastronomicznego i zakupienia dodatkowych napoi, posiłków także dań obiadowych!.
- Miejsce spotkania w Ojcowie podamy przy potwierdzeniu
rezerwacji!
Uwaga!
- przejazd saniami odbywa się w turach, przejażdżki około 20 25 minutowe z jedną rodzinką
- do dyspozycji grupy będą 2 bryczki lub 2 pary sań.
Terminy: 25.01-25.01.2019
Cena:
- rodzina 3-osobowa - 139 PLN
- rodzina 4-osobowa - 149 PLN
- rodzina 5-osobowa - 159 PLN
Wyżywienie: zgodnie z programem imprezy (ZPR)
- kiełbaska samodzielnie pieczona na ognisku
Transport: we własnym zakresie
Uwaga! Na zapytanie grup istnieje możliwość zorganizowania dojazdu
autokarem lub busem - Zadzwoń i dowiedz się wiecej!
Cena zawiera
- przejazd saniami lub bryczką w zależności od warunków
pogodowych,
- ognisko z pieczeniem kiełbaski,
- opieka osoby z biura
Cena nie zawiera
- dojazdu na kulig (istnieje możliwość zorganizowania Zadzwoń +48 12 6813692 i dowiedz się więcej!)
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Informacje dodatkowe:

Uwaga

Kulig jednorazowo może zabrać max. 20 osób.

Należy mieć na sobie ciepłą odzież (np. kombinezon narciarski),

W przypadku większych grup kulig organizowany jest w turach.

Dobrze jest posiadać dodatkowe nakrycie (np. koc).

Trasa kuligu może ulec zmianie!

Należy pamiętać, że kulig odbywa się na ternie Parku Narodowego, gdzie
obowiązuje regulamin.
Impreza realizowana przy grupie minimum 16 uczestników pełnopłatnych.

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