
ALMA-TOUR Biuro Turystyki  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4 -  (0-15) 823-57-65  

WYCIECZKA 
JURA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA 

 
    Od piasków pustyni po dolinę Prądnika. – Wycieczka na Jurę to 
niezapomniana lekcja historii, geografii i kulturoznawstwa. Turystów 
przyciąga bardzo malownicze okolice z licznymi ostańcami, 
jaskiniami, schroniskami skalnymi i wąwozami. Do tego lasy i 
unikalne zabytki architektoniczne. Jura stwarza wspaniałe warunki 
do uprawiania wszelkiego rodzaju turystyki. Niezapomniany klimat 
tego miejsca na długo pozostaje w pamięci. Przez szczególnie 
atrakcyjne tereny przebiegają liczne szlaki turystyczne. 
Najważniejszy i najdłuższy to Szlak Orlich Gniazd. Inne to Szlak 
warowni Jurajskich, Szlak Tysiąclecia, Szlak Partyzantów Ziemi 
Olkuskiej, czy Szlak „Wesela” Wyspiańskiego. 
 
Ramowy program: 

1 dzień – Wyjazd w godzinach porannych. Spotkanie  

z przewodnikiem Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego, 

Ojców – kaplica „ Na Wodzie” / Kaplica św. Józefa”/ Muzeum im. 

Wł. Szafera, Ruiny Zamku, „Grota Łokietka”, „Jaskinia 

Ciemna”. Największa atrakcją jest oglądanie jej wnętrza ze 

świeczkami w ręku. Spacer Dolina Prądnika w tym zwiedzanie 

Bramy Krakowskiej, „Źródło Miłości” / podania głoszą, że parę 

pijącą ze źródła trafia strzała Amora .../; „Igła Deotymy”. Przejazd 

do Pieskowej Skały „Zamek Pieskowa 

Skała” spacer po „Maczugę 

Herkulesa”. Przejazd do ośrodka, 

obiadokolacja,  nocleg. 

2 dzień – Śniadanie. Przyjazd w okolice Chechła – Pustynia 

Błędowska / jest tu trochę zieleni – nie przypominającej oazy; po 

środku znajdują się nie piramidy lecz cienka wstążeczka leniwie 

sunącej Białej Przemszy/. Przejazd do 

Ogrodzieńca – płaskowyż Ojcowska, 

słynący z ciekawych ruin zamku na 

szczycie skalistego ostańca. Przejazd 

do Jerzmanowic, zwiedzanie „Jaskini 

Nietoperzy” – nazwa jaskini pochodzi 

od znalezionych tutaj bogatych szczątków kopalnych i współcześnie 

żyjących gatunków nietoperzy. Wyjazd w godzinach 

popołudniowych. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach 

wieczornych. 
 

 
 

TERMIN: do uzgodnienia z biurem 
 
CENA: 265 zł.    
 
Cena obejmuje: 

 1 noclegi w ośrodku, pokoje 3,4,osob. lub  
w Schronisku Młodzieżowym w pokojach 
wieloosobowych. 

 Wyżywienie – 1 – śniadanie, 1 – obiadokolacja 
 Przewodnika po Ojcowie i okolicach   
 Transport autokarem 
 Ubezpieczenia NNW 
 Podatek VAT 

 
UWAGA!!! Poszczególne punktu programu mogą ulec 
zamianie lub przesunięciu. 
Przyjęta kalkulacja w/w imprezy, dla grupy minimum 
40 osób.  
 
Cena nie obejmuje biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów:  

 Grota Łokietka – 3,5 zł. 
 Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale –4,5 zł. 
 Muzeum Regionalne – 2 zł. 
 Muzeum Przyrodnicze – 2,5 zł. 
 Jaskinia Ciemna – 4, zł. 
 Jaskinia Nietoperzy – 5, 5 zł. 
 Zamek w Ogrodzieńcu – 4,5 zł. 

 
 
 
                                                      Z turystycznym pozdrowieniem 
                                                                       

 


