
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (2 -dniowej)

Kraków - Ojcowski Park Narodowy

PIERWSZY DZIEŃ  

Wyjazd w godzinach porannych  w kierunku Krakowa, następnie zwiedzanie rozpocznie się

od tzw.  Trasy Królewskiej.  Spacer z przewodnikiem zaczniemyod  Barbakanu,  następnie

kościół Św. Floriana przy placu Matejki, dalej trasa wiedzie  poprzez  Bramę Floriańską

prowadzącą na Rynek Główny, Sukiennice oraz Kościół Mariacki. Kolejny element trasy to

Wzgórze  Wawelskie  z  Zamkiem  Królewskim,  uznawanym  za  jedną   najwspanialszych

rezydencji  renesansowych w Europie.  Podziemia Katedry wawelskiej to krypty królewskie

oraz  Dzwon  Zygmunta.  Niewątpliwą  atrakcją  będzie  Smok  Wawelski,  do  jego  jamy

prowadzą kręcone schody bezpośrednio  z  zamku na  Wawelu.  Ostatni  punkt  programu to

przejazd  autokarem  do  Krakowskiego  Ogrodu   Doświadczeń.  Miejskiej  Ogród

Doświadczeń jest  tzw.  parkiem sensorycznym,  a  więc  prezentowane  w nim ekspozycje

działają na wszystkie ludzkie zmysły. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.

DRUGI DZIEŃ  
Po śniadaniu  wykwaterowanie,  następnie  wyjazd  do Ojcowskiego  Parku  Narodowego.  

W  programie Ruiny  zamku  w  Ojcowie -  obszar,  który  wyróżnia  się  szczególnymi

wartościami  przyrodniczymi,  naukowymi,  społecznymi,  kulturowymi  i  edukacyjnymi,

Muzeum  Ojcowskiego  Parku  Narodowego.  Wspólnie  z  przewodnikiem  wejdziemy  do

Jaskini Łokietka, która została uznana za największą spośród wszystkich znanych na terenie

Parku jaskiń. Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja - 7 m. Składa się z kilku korytarzy,

dwóch małych i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni. Powrót w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 opiekę pilota wycieczki

 usługi licencjonowanych przewodników

 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację
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 ubezpieczenie NNW

 bilety oferty ogólnej

Ostateczna  cena  wycieczki  kalkulowana  jest  po  wspólnym  ustaleniu  wersji  programu  

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie  treści,  materiały  oraz  elementy  graficzne  umieszczone  w powyższej  ofercie oraz  na tej  stronie  internetowej  są

własnością  „LAGUNA”   F.H.U.   Mariusz  Jaroszek.  Całość  prezentowanej  strony  chroniona  jest  prawami  autorskimi

regulowanymi ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną

prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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