
 PRZYRODA – HISTORIA – KULTURA –ROZRYWKA  
TERMIN:   03.09-06.09.2019  nr OPK4 /0309/19 

ZAKWATEROWANIE: hotel 3* SĄSPÓW k/Krakowa  
i Ojcowskiego Parku Narodowego 

WYŻYWIENIE: całodzienne 

TRANSPORT: autokar 

1 DZIEŃ 

   godz. 8.00 wyjazd spod szkoły 

PRZEJAZD do Sąspowa, zakwaterowanie, 

Obiadokolacja, spotkanie organizacyjne 

2 – 4 dzień 
OJCÓW i Ojcowski Park Narodowy Niezwykle urodziwy 

teren oferuje turystom ciekawe zabytki architektury oraz 

niecodzienne obiekty przyrodnicze , w programie: 

 Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym 

Ojcowskiego Parku Narodowego z pokazem  multimedialnym.  

W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi OPN. Zobaczą także 

na fotografiach najbardziej charakterystyczne gatunki zwierząt, roślin i grzybów tego terenu. Ważnym 

elementem jest część spotkania poświęcona historii Doliny Prądnika wraz z fotografiami licznych 

zabytków, które zachowały się na terenie Parku i zabudowy Ojcowa z okresu uzdrowiska. 

 Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego z przewodnikiem 
Grota Łokietka w Ojcowie: jaskinia znajdująca się na Górze Chełmowej to najpopularniejszy obiekt w 

Ojcowskim Parku Narodowym, udostępniona do zwiedzania od kwietnia do października. 

Jaskinia Ciemna w Ojcowie: udostępniona dla turystów od kwietnia do października, wznosi się ponad 

Doliną Prądnika, na stromym zboczu Góry Koronnej. 
Wzgórze Okopy: spod Jaskini Ciemnej wiedzie zielony szlak, który dalej prowadzi na Górę Okopy,                  

z której roztaczają się malownicze widoki na Dolinę Prądnika i okolicę. 
Ostańce w Ojcowie: charakterystyczne dla Jury białe skałki wapienne o fantastycznych kształtach                     

i nazwach, np. Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Brama Krakowska, Rękawica i wiele innych 
Źródełko Miłości  w Ojcowie, znajduje się tuż za Bramą Krakowską, w końcowej części doliny. 

 

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU, BYŁY NIEMIECKI 

NAZISTOWSKI 

OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY w Oświęcimiu 

 

Rozwój nauczania o ludobójstwie i Holokauście ma ułatwić polskim 

uczniom nowy projekt „Zrozumieć więcej” Międzynarodowego 

Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Projekt przeznaczony 

jest dla  grup młodzieży z Polski. Ma on podkreślić potrzebę nauczania 

o II wojnie światowej i niemieckich obozach koncentracyjnych wśród 

młodych ludzi. 

 

 

 

OJCOWSKI  PARK  

NARODOWY 

4 dniowa ZIELON A SZKOŁA 



KRAKÓW  NA  NOWO  ODKRYWANY   Kraków to miasto stare i dostojne, ale jednocześnie 

tętniące życiem. Przeszłość miesza się tu z teraźniejszością, historia 

z nowoczesnością. Warto tu przyjechać chociaż na chwilę i poczuć 

wyjątkową atmosferę miejsca. Kraków to nie tylko miasto 

zabytków, to także miejsce spotkań 

różnych kultur, w którym powstawały i 

wciąż powstają ważne dzieła. Tutaj nie 

można się nudzić. Liczne atrakcje 

czekają na turystów w każdym zakątku 

miasta.  

W  programie Stare Miasto, Barbakan, 
Brama Floriańska, Rynek,   Sukiennice, Bazylika Mariacka, Wzgórze Wawelskie: 
dziedziniec zamku, Katedra,  

FABRYKA OSKARA SCHINDLERA 
W 2007 roku przekazano budynek Fabryki Naczyń Emaliowanych 

Muzeum Historycznemu miasta Krakowa, które utworzyło w 

Krakowie oddział stałej wystawy dokumentującej okres niemieckiej 

okupacji miasta w latach. Prezentowana w oddziale stała wystawa 

Kraków – czas okupacji 1939-1945. W 45 salach ekspozycyjnych 

ukazuje Kraków i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. 

Obejmuje życie codzienne mieszkańców, los Żydów krakowskich, 

tajne państwo, a także dzieje ludzi pracujących w fabryce i historia 

samego Oskara Schindlera.  

KRAKOWSKI KAZIMIERZ 
dzielnica mieszania się kultur – żydowskiej i chrześcijańskiej 
spacer po dzielnicy żydowskiej – Kazimierz; między innymi: Plac 

Wolnica – rynek dawnego miasta Kazimierz, synagoga Remuh – 

jedna z niewielu czynnych wraz ze starym cmentarzem żydowskim, 

SZLAK TURYSTYCZNY - PODZIEMIA  RYNKU 
W archeologicznych warstwach Rynku zapisane jest 1000 lat historii tego 

miejsca. Efekty badań prezentowane są na podziemnej wystawie, której 

celem jest między innymi ukazanie ścisłych związków łączących 

średniowieczny Kraków z innymi ośrodkami europejskimi. 

 
 

 

 
to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący 

kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 30 

hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, 

zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.  

 

 
 

 

całodniowa zabawa w ekstremalnym parku 

rozrywki 



 

 Bilet obejmuje pokaz 

edukacyjny oraz wszystkie 

atrakcje Parku Rozrywki 

Energylandia: urządzenia 

rozrywkowe (np. roller 

coaster, karuzele, urządzenia 

dla dzieci) oraz udział              

w pokazach i widowiskach 

edukacyjnych, kino, strefa 

Water Park. 

 Podobnie jak ma to miejsce 

we wszystkich parkach rozrywki 

na świecie, dodatkowo płatne są: 

gastronomia, gry komputerowe  i zręcznościowe, niektóre stoiska usługowe (fotograf, foto-budka, 

malowanie twarzy – tatuaże itd.) i towary w sklepach znajdujących się na terenie Parku. 

 OBIAD  (w trakcie pobytu w Parku) 

POWRÓT na miejsce wyjazdu w godzinach wieczornychok.21/22.00. 

CENA 780,00 PLN 

CENA OBEJMUJE: 

- zakwaterowanie w pokojach 2, 3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym , 

- całodzienne wyżywienie od obiadu 1 dnia do obiadu 4 dnia,  

- ubezpieczenie NNW,  

- transport autokarem na całej trasie i na realizację programu,  

- usługi przewodnickie , 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ; Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego  

  Parku Narodowego, FABRYKA  OSKARA SCHINDLERA, SZLAK TURYSTYCZNY -  PODZIEMIA   

  RYNKU Krakowskiego,  MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu, Energylandia, 

- Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego z przewodnikiem, 

- kolacja grillowa  i dyskoteka w Hotelu, 

- korzystanie z basenu hotelowego (2 x w czasie pobytu wg ustaleń z hotelem) 

- opiekę pilota 
 

CENA NIE OBEJMUJE:  

- płatnych imprez fakultatywnych organizowanych przez ośrodek i na życzenie uczestników.  

UCZESTNICY : wszystkich obowiązują „OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH 

TURYSTYCZNYCH" organizowanych przez Przedsiębiorstwo STANPOL. 

 

ORGANIZATOR:  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYTUŁA STANISŁAW 

ZEZWOLENIE: Wpis do Rejestru ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 

i POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Województwa Lubelskiego Nr 036 

SIEDZIBA: 21-010 Łęczna ul. Stefanii Pawlak 3, tel/fax 81 752 15 75 

e-mail ; stanpol@stanpol.info                                                               www.stanpol.info 

 
 

mailto:stanpol@

