Cennik wycieczek grupowych na rok 2016

TRASY TEMATYCZNE
Piesze Wycieczki Szkolne i dla Grup Zorganizowanych
Po Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym
Trasy tematyczne są prowadzone przez przewodników ojcowskich szlakami turystycznymi
wyznaczonymi przez dyrekcję Ojcowskiego Parku Narodowego. Trasy te prowadzą, więc
najciekawszymi pod wszelakim względem częściami Doliny Prądnika. Wycieczki piesze są
idealne dla grupowych wycieczek szkolnych jak i dorosłych. Podzielono je pod względem
tematycznym, aby bardziej szczegółowo opisać wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w
blisko 150 milionowej historii tej doliny. Każde słowo wypowiedziane przez naszego
przewodnika będzie poparte dowodami, których niemało znajduje się w Ojcowie, Dolinie
Prądnika i w Ojcowskim Parku Narodowym. Każdy obiekt w wybranej z tras tematycznych
będzie, oprowadzany przez naszego przewodnika. Aby umilić państwu czas i pozbyć się
uciążliwych kolejek przed jaskiniami Nasi przewodnicy Ojcowscy posiadają uprawnienia do
oprowadzania po obiektach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i wejścia
poza kolejką do poszczególnych obiektów.
Cennik wycieczek na rok 2016
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NOWE TRASY ZWIEDZANIA
NOWOŚĆ TRASA WYCIECZKI NR 11 NOWOŚĆ
TRADYCJA I HISTORIA - Wycieczka Historyczna

TRASA NR 11
rezerwacja
Sprawdź cennik...
» Pobierz
ofertę w PDF «

Trasa wiedzie na początku od Osady Młynarskiej Boroniówka (nowa atrakcja
turystyczna) gdzie mamy okazję zobaczyć jak w XIX wieku wyglądała praca w Młynie – sam
wyrób mąki jak i życie młynarza. Dalej idziemy w stronę Ojcowa omijając polanę gdzie
niegdyś stał budynek uzdrowiskowy Goplana, dalej przechodzimy obok Kapliczki na
Wodzie, docieramy do centrum Ojcowa, następnie szlakiem idziemy w stronę Groty
Łokietka, którą zwiedzamy. Na koniec zobaczymy jeszcze Bramę Krakowską, Źródełko
Miłości. Kończymy wycieczkę na parkingu w Ojcowie. Czas trwania: ok. 5,5h.
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu do Osady Młynarskiej Boroniówka i Groty Łokietka + usługa przewodnika na
czas trwania wycieczki.
Cena nie zawiera: transportu, opłat parkingowych. Istnieje możliwość zorganizowania
wyżywienia i dodatkowych atrakcji.

NOWOŚĆ TRASA WYCIECZKI NR 12 NOWOŚĆ
ZATRZYMANE W CZASIE
Trasa będzie przebiegała przez miejsca, w których możemy poczuć się jakbyśmy zostali
przeniesieni w czasie w dawne wieki…

TRASA NR 12
rezerwacja
Sprawdź cennik...
» Pobierz
ofertę w PDF «

Na początku podjedziemy pod Zamek w Pieskowej Skale (wzmianka o jego powstaniu
pochodzą już z wieku XIV – zwiedzimy zamek z zewnątrz – aktualnie w remoncie), dalej
trasa prowadzi do Grodziska, gdzie będziemy mogli zobaczyć Pustelnię Bł. Salomei
(wiek XVII), następnie udamy się do Osady Młynarskiej Boroniówka (nowa atrakcja
turystyczna) gdzie mamy okazję zobaczyć jak w XIX wieku wyglądała praca w Młynie – sam
wyrób mąki jak i życie młynarza (sama historia młyna pochodzi z wieku XV). Dalej udamy
się do Ojcowa gdzie zwidzimy Ruiny Zamku Kazimierzowskiego (wiek XIV), w trakcie
wycieczki zobaczymy jeszcze Kaplicę na Wodzie (obiekt sakralny z początku XX w.). Czas
trwania: ok. 4,5h
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu do Osady Młynarskiej Boroniówka i Ruin Zamku w Ojcowie + usługa
przewodnika na czas trwania wycieczki.
Cena nie zawiera: transportu, opłat parkingowych. Istnieje możliwość zorganizowania
wyżywienia i dodatkowych atrakcji.

POZOSTAŁE TRASY WYCIECZEK
TRASA WYCIECZKI NR 1
PRADZIEJE I HISTORIA DOLINY PRĄDNIKA

TRASA NR 1
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Trasa ta prowadzi najpiękniejszym szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego - ścieżką
poznawczą "Jaskinia Ciemna - Góra Okopy". Podczas wycieczki zobaczymy, oprócz Jaskini
Ciemnej i znajdującego się w niej jednego z najcenniejszych i najstarszych stanowisk
archeologicznych w Polsce, malownicze Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie
oraz tajemnicze pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska na Górze Okopy. Idąc
tym szlakiem zobaczymy najpiękniejsze widoki na Dolinę Prądnika z wystających skał,
unoszących się pośród lasów, na wysokości przekraczającej 100 metrów nad płynącymi w
dolinie wodami Prądnika.
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Jaskinia Ciemna + - Ruiny Zamku Kazimierzowskiego
- przewodnik na całej trasie zwiedzania

2
Ojców i Ojcowski Park Narodowy | Rezerwacje: +48 12 6813692 info@ojcow.pl

Cennik wycieczek grupowych na rok 2016

TRASA WYCIECZKI NR 2
PODANIA I LEGENDY OJCOWA

TRASA NR 2
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Trasa na samym początku prowadzi dnem Doliny Prądnika od Ruin Zamku
Kazimierzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze utwory skalne, m.in. Skały
Panieńskie, Igłę Deotymy, Jaskinię Krowią, Bramę Krakowską i zespół Skał Góry Koronnej z
ukrytą pośród nich Rękawicą. Idąc dalej, przez Wąwóz Ciasne Skałki, na najwyższe
wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym - Górę Chełmową, na samym jej szczycie
odkryjemy najdłuższą jaskinię na terenie objętym przez park - Grotę Łokietka. Na tej
trasie dowiemy się, jakie legendy i podania ukrywają tutejsze ruiny zamku, skałki i jaskinie
a wśród nich Grota Łokietka.
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Ruiny Zamku Kazimierzowskiego + Grota Łokietka
- przewodnik na całej trasie zwiedzania

TRASA WYCIECZKI NR 3
MULTIMEDIALNIE I REALNIE

TRASA NR 3
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Na początku trasa prowadzi nas przez Nową otwartą w kwietniu 2010 roku Multimedialną
Ekspozycję Przyrodniczą Ojcowskiego PN. W krótkim czasie możemy poznać
wszechstronną przyrodę Ojcowa i Ojcowskiego Parku, posłuchać śpiewu ptaków, usłyszeć
jaskiniowe echo i poczuć spadającą kroplę jaskiniowego deszczu, oglądnąć zdjęcia i film 3D.
Tak przygotowani na chłonięcie przyrody wyruszamy na zielony szlak gdzie w Realny już
sposób potwierdzimy wcześniej zdobytą wiedzę. W czasie pieszej wędrówki zwiedzimy
Jaskinię Ciemną gdzie będziemy mogli zobaczyć poznane nam w Muzeum formy
naciekowe jaskini jak i zobaczyć dawne wykopaliska archeologiczne. Dalej przejdziemy
szlakiem przez punkty widokowe na wspaniałą Dolinę Prądnika. Być może w czasie drogi
uda nam się usłyszeć i rozpoznać śpiew ptaka? lub i nawet spotkać innych mieszkańców
lasów Ojcowa...?
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Ekspozycja Przyrodnicza + Jaskinia Ciemna
- przewodnik na całej trasie zwiedzania

TRASA WYCIECZKI NR 4
SZLAKIEM WAROWNI JURAJSKICH

TRASA NR 4
rezerwacja
Sprawdź cennik...

W XIV wieku wzdłuż Doliny Prądnika przebiegał szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Dla
jego obrony Kazimierz Wielki wzniósł szereg zamków i warowni, które tworzą łańcuch
fortyfikacji na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jednymi z takich twierdz są Zamek
w Pieskowej Skale i pozostałości Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie. Na tej trasie
poznamy ich tajemnice.
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Zamek w Pieskowej Skale + Ruiny Zamku w Ojcowie
- przewodnik na całej trasie zwiedzania

TRASA WYCIECZKI NR 5A (POLECAMY)
ZOBACZMY WSZYSTKO CO NAJWIĘKSZE

TRASA NR 5A
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Na tej trasie zobaczymy najlepiej zachowany zamek na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej - Zamek w Pieskowej Skale (z salami muzealnymi), oglądniemy
Maczugę Herkulesa a w Ojcowie, idąc pomiędzy malowniczymi skałkami, wejdziemy na
szczyt Góry Chełmowej gdzie zwiedzimy największą i najdłuższą jaskinię w Ojcowskim
Parku Narodowym - Grotę Łokietka!
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Zamek w Pieskowej Skale + Grota Łokietka
- przewodnik na całej trasie zwiedzania

TRASA WYCIECZKI NR 5B (POLECAMY)
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ZOBACZMY WSZYSTKO CO NAJWIĘKSZE

TRASA NR 5B
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Na tej trasie zobaczymy najlepiej zachowany zamek na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej - Zamek w Pieskowej Skale (z zewnątrz), gdzie poznamy jego długą
historię; oglądniemy Maczugę Herkulesa a w Ojcowie, idąc pomiędzy malowniczymi
skałkami odwiedzimy Muzeum Przyrodnicze i zobaczymy film 3D, a następnie
wejdziemy na szczyt Góry Chełmowej gdzie zwiedzimy największą i najdłuższą jaskinię w
Ojcowskim Parku Narodowym - Grotę Łokietka!
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu: Muzeum Przyrodnicze z filmem 3D + Grota Łokietka
- przewodnik na całej trasie zwiedzania

TRASA WYCIECZKI NR 6
ZWIEDZANIE I WSPINANIE!

TRASA NR 6
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Wspaniała przygoda dla grupy zarówno szkolnych jak i osób dorosłych. Trasa wycieczki:
zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale z zewnątrz (możliwość wejścia na sale muzealne
za dopłatą); dalej przejazd do Ojcowa - tam piesza wędrówka do Bramy Krakowskiej i
Źródełka Miłości; zwiedzanie także Ruin Zamku Kazimierzowskiego dalej przejazd do
Jaskini Nietoperzowej tam zwiedzanie jaskini wraz z zajęciami linowymi (próba
wspinaczki, zajazd tyrolką). Na miejscu możliwość skorzystania z ogniska - grilla (kiełbaski we własnym zakresie grupy, możliwość zorganizowania cateringu za dopłatą).
Czas trwania ok. 7 godz.
W cenie tej trasy:
- przewodnik na całej trasie zwiedzania i instruktorzy wspinaczki
- wstęp do: Jaskini Nietoperzowej + Ruin Zamku Kazimierzowskiego

TRASA WYCIECZKI NR 7
ZIMOWE ZWIEDZANIE I WSPINANIE!
Trasa rozpoczyna się pod Zamkiem w Pieskowej Skale, przechodzimy na zamek –
zwiedzamy dziedziniec zewnętrzny bez wejścia na Sale Muzealne (możliwość dokupienia

biletu na wystawę stałą: 7 zł/bilet ulgowy, 10 zł/bilet pełny lub wystawę czasową – w wypadku
gdy taka w danym momencie jest dostępna) następnie przechodzimy pod Maczugę Herkulesa.

TRASA NR 7
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Dalej jedziemy do Ojcowa – tam piesza wędrówka do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości.
Następnie przejazd do Jaskini Nietoperzowej – zwiedzanie jaskini. Na koniec uczestnicy
wycieczki będą mogli spróbować swoich sił we wspinaczce na najwyższej 12,5 m, w
okolicach Krakowa, ściance wspinaczkowej w Białym Kościele (sala sportowa). UWAGI:
konieczne zmienne sportowe obuwie do zabawy linowej (najlepiej z białą podeszwą).
W cenie tej trasy:
- przewodnik na całej trasie zwiedzania i instruktorzy wspinaczki
- wstęp do: Jaskini Nietoperzowej + Ścianka Wspinaczkowa

TRASA WYCIECZKI NR 8
WŚRÓD SKAŁ i JASKIŃ - Wycieczka Geologiczna

TRASA NR 8
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Na trasie wycieczki będziemy mogli zobaczyć najbardziej znaną Iglicę Skalną - Maczugę
Herkulesa powstałą w wyniku krasowej działalności wód. Podejdziemy na wbudowany w
skały - Zamek w Pieskowej Skale (zobaczymy go z zewnątrz). Oglądniemy projekcję
filmu 3D o powstaniu Doliny Prądnika. Spacer po dolinie ukaże nam kolejną Iglicę Skalną Igłę Deotymy oraz liczne zespoły skał wraz z najbardziej charakterystyczną bramą skalną
– Bramą Krakowską. Zwiedzimy także Jaskinię Ciemną w której zobaczymy nacieki i
inne formy jaskiniowe oraz obozowisko neandertalczyków. Wycieczkę kończymy
zwiedzaniem Jaskini Nietope-rzowej przy której znajduje się miejsca na ognisko z grillem
gdzie chętni z własnym prowiantem (własne kiełbaski grupy) mogę skorzystać z paleniska a
także chwilę odpocząć na ławeczkach i trawie. UWAGA (konieczne zgłoszenie chęci
skorzystania z miejsca na pieczeniem kiełbasek przy rezerwacji wycieczki!)

W cenie tej trasy:
- przewodnik na całej trasie zwiedzania
- wstęp do: Jaskina Ciemna + Film 3D + Jaskinia Nietoperzowa
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TRASA WYCIECZKI NR 9
ZWIEDZANIE I FOTOGRAFOWANIE - Wycieczka Fotograficzna
Na początek
1. Zapoznanie się ze sprzętem posiadanym przez uczestników
2. Jak pstryknąć aby nasze zdjęcia wyszły jak najlepiej? - podstawowe informacje o
ekspozycji
3. Jak to sfotografować? - Klasyczne techniki kadrowania
Przejście na zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie w którym szczególną uwagę
zwrócimy na zdjęcia przyrody Ojcowskiego PN – zdjęcia mikro i makro (dodatkowo po
zwiedzaniu krótki film 3D o powstaniu Doliny Prądnika)
Zajęcia praktyczne
1. Pieskowa Skała - fotografujemy architekturę (plan ogólny, detal) - wchodzimy na
dziedziniec zewnętrzny, oraz Zamek z zewnątrz,
2. Ojców - fotografujemy przyrodę (pejzaż, makro)
3. Brama Krakowska (temat wolny +fotografujemy ludzi)

TRASA NR 9
rezerwacja
Sprawdź cennik...

Po wykonaniu fotografii podjeżdżamy do Gospodarstwa Agroturystycznego gdzie będziemy
mogli zgrać zdjęcia. Nasz przewodnik – fotograf wybierze kilka zdjęć do omówienia, oceny a
oraz wybierze jego zdaniem zdjęcie najlepsze – dla najlepszej fotografii mały upominek :)
Między czasie kiedy przewodnik-fotograf będzie przeglądał zdjęcia i dokonywał wyboru
najlepszego grupa w tym czasie udaje się na ognisko z pieczeniem kiełbasek i herbatką lub
ma przygotowany poczęstunek w salce.
W cenie tej trasy:
- przewodnik-fotograf po Ojcowskim Parku Narodowym,
- wstępy do Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie,
- wynajem salki na prezentację,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek i herbatką lub poczęstunek (kanapki z herbatką), wyboru
należy dokonać przy rezerwacji!
UWAGA – uczestnicy muszą posiadać własne aparaty fotograficzne (+ kabelek USB do
zrzucenia zdjęć na komputer)

TRASA WYCIECZKI NR 10
SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH - Wycieczka Historyczna

TRASA NR 10
rezerwacja
Sprawdź cennik...
» Pobierz
ofertę w PDF «

W 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapraszamy na wędrówkę trasą, która
prowadzi przez pola bitewne, miejsca potyczek powstańców styczniowych, które miały
miejsce w Dolinie Prądnika. Spotkamy się pod Zamkiem w Pieskowej Skale gdzie odbyła się
potyczka powstańców z rosyjskimi oddziałami. Po zwiedzaniu zamku z tego miejsca
podążymy do pobliskiego miasta Skała by rozpocząć spacer dawną droga w stronę
zalesionych zboczy doliny prądnika mijając kolejne miejsca walk, cmentarz choleryczny by
następnie zejść "drewnianą drogą" z przewodnikiem do Ojcowa - miejsca gdzie 2 tysiące
powstańców obozowało przed wyruszeniem w bój.
W cenie tej trasy:
- bilety wstępu do Zamku w Pieskowej Skale, usługa przewodnika na czas trwania
wycieczki.
Cena nie zawiera: transportu, opłat parkingowych. Istnieje możliwość zorganizowania
wyżywienia i dodatkowych atrakcji.

MOJA WŁASNA TRASA WYCIECZKI!
MOJA WŁASNA TRASA WYCIECZKI!
Wybierz Swoją Własną Trasę Wycieczki zwiedzania Ojcowskiego Parku Narodowego! A
masz do wyboru wiele ciekawych miejsc i atrakcji: Zamek w Pieskowej Skale, Ruiny Zamku
w Ojcowie, Grota Łokietka, Jaskinia Ciemna, Muzeum Przyrodnicze a po za tym Maczuga
Herkulesa, Brama Krakowska, Igła Deotymy, Źródełko Miłości i wiele wiele innych...
MOJA WŁASNA
TRASA WYCIECZKI
cena do ustalenia!

Co zrobić?
- wyślij zapytanie na nasz adres email info@ojcow.pl
- w zapytaniu podaj: dzień planowanej wycieczki, przewidywaną ilość uczestników oraz ich
wiek, jakie obiekty chcecie zobaczyć, czy ma być ognisko a może obiad?
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CENNIK WYCIECZEK DLA GRUP SZKOLNYCH
I UPRAWNIONYCH DO OPŁATY ULGOWEJ 2015
20-25 osób

26-30 osób

Ilość Osób w Grupie
31-35 osób

36-40 osób

41-50 osób

Trasa 1

27,00 zł/os.

24,00 zł/os.

23,00 zł/os.

22,00 zł/os.

21,00 zł/os.

Trasa 2

28,00 zł/os.

25,00 zł/os.

24,00 zł/os.

23,00 zł/os.

22,00 zł/os.

Trasa 3

35,00 zł/os.

32,00 zł/os.

31,00 zł/os.

30,00 zł/os.

29,00 zł/os.

Trasa 4

32,00 zł/os.

28,00 zł/os.

27,00 zł/os.

26,00 zł/os.

25,00 zł/os.

Trasa 5A

30,00 zł/os.

27,00 zł/os.

26,00 zł/os.

25,00 zł/os.

24,00 zł/os.

Trasa 5B

37,00 zł/os.

34,00 zł/os.

33,00 zł/os.

32,00 zł/os.

31,00 zł/os.

Trasa 6

55,00 zł/os.

52,00 zł/os.

51,00 zł/os.

50,00 zł/os.

49,00 zł/os.

Trasa 7

48,00 zł/os.

45,00 zł/os.

44,00 zł/os.

43,00 zł/os.

42,00 zł/os.

Trasa 8

44,00 zł/os.

41,00 zł/os.

40,00 zł/os.

39,00 zł/os.

38,00 zł/os.

Trasa 9

47,00 zł/os.

44,00 zł/os.

43,00 zł/os.

42,00 zł/os.

41,00 zł/os.

Trasa 10

30,00 zł/os.

27,00 zł/os.

26,00 zł/os.

25,00 zł/os.

24,00 zł/os.

33,00 zł/os.

32,00 zł/os.

31,00 zł/os.

28,00 zł/os.

27,00 zł/os.

26,00 zł/os.

Trasa 11
37,00 zł/os.
34,00 zł/os.
nowość!
Trasa 12
32,00 zł/os.
29,00 zł/os.
nowość!
- przy mniejszej liczbie uczestników cena do uzgodnienia...

CENNIK WYCIECZEK DLA GRUP
ZORGANIZOWANYCH DOROSŁYCH 2015
20-25 osób

26-30 osób

Ilość Osób w Grupie
31-35 osób

36-40 osób

41-50 osób

Trasa 1

32,00 zł/os.

30,00 zł/os.

29,00 zł/os.

28,00 zł/os.

27,00 zł/os.

Trasa 2

34,00 zł/os.

31,00 zł/os.

30,00 zł/os.

29,00 zł/os.

28,00 zł/os.

Trasa 3

42,00 zł/os.

40,00 zł/os.

39,00 zł/os.

38,00 zł/os.

37,00 zł/os.

Trasa 4

38,00 zł/os.

34,00 zł/os.

33,00 zł/os.

32,00 zł/os.

31,00 zł/os.

Trasa 5

43,00 zł/os.

40,00 zł/os.

39,00 zł/os.

38,00 zł/os.

37,00 zł/os.

Trasa 6

68,00 zł/os.

65,00 zł/os.

62,00 zł/os.

59,00 zł/os.

58,00 zł/os.

Trasa 10

36,00 zł/os.

33,00 zł/os.

32,00 zł/os.

31,00 zł/os.

30,00 zł/os.

38,00 zł/os.

37,00 zł/os.

36,00 zł/os.

32,00 zł/os.

31,00 zł/os.

30,00 zł/os.

Trasa 11
42,00 zł/os.
39,00 zł/os.
nowość!
Trasa 12
36,00 zł/os.
33,00 zł/os.
nowość!
- przy mniejszej liczbie uczestników cena do uzgodnienia...

Informacje dodatkowe:

W cenę wliczono:

UWAGA!

- 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!!!
- jeden opiekun na 10 uczniów - gratis! (w wypadku grup szkolnych)
- wynajęcia przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym na czas wycieczki (1 przewodnik
max. 50 uczestników - podst. Regulamin OPN),
- wstępy do obiektów turystycznych wg wybranej trasy
- ceny nie uwzględniają przejazdu autokarem i opłat parkingowych.
- istnieje możliwość transportu autokarem - do uzgodnienia.
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Cennik wycieczek grupowych na rok 2016
- istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek
- istnieje możliwość zamówienia obiadów
ORGANIZATOR

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

JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ?

REZERWACJA TELEFONICZNA
----------------------------------------------

Po prostu zadzwoń do nas i zarezerwuj wycieczkę telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godz.: 09:00-18:00

+48 12 681 36 92
+48 12 648 99 77
REZERWACJA
PRZEZ INTERNET

REZERWACJA
POPRZEZ FAKS

------------------------------------------------------------------------------------------Celem rezerwacji prosimy o ściągniecie pliku:
Wystarczy wypełnić i wysłać formularz znajdujący się
ZAMÓWIENIE.DOC lub ZAMÓWIENIE.PDF, wydrukowanie,
tutaj: ZAMÓWIENIE. A my skontaktujemy się z Państwem
wypełnienie i przesłanie go na nr fax.: tel./fax. 0-12 681
celem omówienia szczegółów wycieczki.
36 92 nr wew. 125
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