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

Przejażdżka konna saniami ze Świętym Mikołajem w
Ojcowskim Parku Narodowym
Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie ze Świętym Mikołajem w
Ojcowie!
Święty Mikołaj zaprasza na wspólne rodzinne konne przejażdżki po
Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym zakończone ogniskiem
z pieczeniem kiełbasek.
> Rezerwacja: +48 606854029 lub info@ojcow.pl
Święty Mikołaj zawiezie Was w dół Doliny Prądnika w stronę Bramy
Krakowskiej a na koniec zaprosi na ognisko, gdzie będziecie mogli
upiec kiełbaski.
Start: Parking w Ojcowie pod Ruinami Zamku w Ojcowie
Czas trwania: przejażdżka około 30 -40 minut
Maksymalna ilość uczestników w jednej bryczce/saniach: 5 osób (pod
dwie naprzeciwko siebie, jedna obok woźnicy/Mikołaja). W przypadku
większej ilości uczestników zorganizujemy większą liczbą bryczek/sań
lub większy wóz.
Kiedy?
Przejażdżki odbywają się w grudniowe weekendy co godzinę w
terminie od 05.12.2020 do 27.12.2020 (soboty i niedziele)
od godziny 10:00 do 18:00.
Czyli 05-06.12, 12-13.12, 19-20.12 i 26-27.12.2020r.
Istnieje możliwość zorganizowania przejażdżki w innym dniu czy i o
innej godzinie z uwzględnieniem preferencji klientów. Wówczas całość
imprezy z czasem i kosztami do uzgodnienia.
Zapisy prowadzone są na konkretną godzinę.: +48606854029
lub info@ojcow.pl
Cena: 250 zł/sanie/bryczka.
Cena zawiera:
około 30-40 minutową przejażdżkę bryczką/saniami
zaprzężoną w konika i powożoną przez Świętego
Mikołaja,
palące się ognisko z kijkami do upieczenia kiełbasek
(czas możliwy przy ognisku – 40 minut).

Mikołaj na życzenie rodziców może wręczyć prezent dziecku/dzieciom!
W cenę nie wliczono:
kiełbaski i herbatki - to dodatkowy obligatoryjny koszt to
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15,00zł/osoba: kiełbaska do samodzielnego upieczenia +
herbatka.
Transport:
Własny / ale na zapytanie istnieje możliwość
zorganizowania dojazdu - Zadzwoń i dowiedz
się więcej!
> Rezerwacja: +48 606854029 lub info@ojcow.pl

Cennik
sanie/bryczka

250 zł

kiełbaska + herbata (obligatoryjnie)

15 zł/os.

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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