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KRAKÓW I OKOLICE - ENERGYLANDIA 
OJCOWSKI PARK NARODOWY – KRAKÓW – PARK 

ROZRYWKI ENERGYLANDIA 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły do Krakowa. Przejazd przez Polskę.  

Po południu zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Krakowie: spacer 

Drogą Królewską wśród najpiękniejszych i najważniejszych ulic i zabytków 

Krakowa takich jak: Barbakan oraz mury obronne otaczające stary Kraków, 

Brama Floriańska wraz z ulicą Floriańską prowadzącą na Rynek Główny – 

największy rynek średniowiecznej Europy, Sukiennice oraz Kościół Mariacki  

z ołtarzem Wita Stwosza, pomnik Adama Mickiewicza, Collegium Maius – 

najstarszy zachowany budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzgórze 

Wawelskie z Zamkiem Królewskim, uznawanym za jedną z najwspanialszych 

rezydencji renesansowych w Europie, Katedry, w której podziemiach znajdują 

się krypty królewskie oraz Dzwon Zygmunta, odzywający się tylko przy okazji 

najdonioślejszych wydarzeń. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem 

zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), nocleg. 
 

2 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienna wycieczka do Energylandii. To największy Park 

Rozrywki w Polsce i jeden z największych w Europie. Jest on podzielony na 

sześć stref tematycznych w których znajduje się ponad 100 atrakcji 

przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych, w tym 18 Roller Costerów  

z najwyższymi i najszybszymi w Europie Hyperionem i Zadrą. Ponadto liczne 

kolejki górskie, karuzele i urządzenia ekstremalne, a także 9 scen, na których 

prezentowane są krótkie widowiska i pokazy. Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem powrót do Krakowa, nocleg. 
 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Ojcowa. Zwiedzanie  

z przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego: podziwianie ruin zamku  

w Ojcowie należącego do systemu Orlich Gniazd; spacer wśród uzdrowiskowej 

zabudowy Ojcowa dnem Doliny Prądnika; zwiedzanie Groty Łokietka – 

najbardziej znanej jaskini Ojcowskiego Parku Narodowego; przejazd na Zamek 

Pieskowa Skała oraz pod najsłynniejszą skałę w Polsce – Maczugę Herkulesa. 

Około 14:00 wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na 

posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we własnym zakresie lub istnieje 

możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 30 zł/os. Przyjazd przed 

szkołę w późnych godzinach wieczornych. 

 
Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi ze śniadaniami,  

• 2 obiadokolacje w restauracjach, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 125-165 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 595,- 

36 – 40 640,- 

31 – 35 705,- 

25 – 30  785,- 
 cena obowiązuje do 31.12.2022 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 



 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Kraków – Kościół Mariacki …………………………………...………………………….…...…. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Kraków – Katedra na Wawelu ……………………………………………………….…………. cena:  ok. 14 zł/os. 

• Energylandia ………………………………………………..……89 zł (klasy I-VI), 99 zł (klasy VII-VIII), 129 zł (liceum) 

• Ojcowski Park Narodowy – Jaskinia Łokietka ……………………..................................……. cena:  ok. 13 zł/os. 

 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Kraków w 15 minut – multimedialna prezentacja światło - dźwięk (3D mapping)……..… cena:  ok. 8 zł/os. 

• Kraków – Reprezentacyjne Komnaty Królewskie na Wawelu ………...………….….……… cena:  ok. 20 zł/os. 

• Kraków – Prywatne Apartamenty Królewskie na Wawelu ……..…………………..…….… cena:  ok. 30 zł/os. 

• Kraków – Smocza Jama ………………………………………………………………………….. cena:  ok. 7 zł/os. 

• Kraków – Muzeum Archeologiczne w Podziemiach Rynku Głównego …………………… cena:  ok. 26 zł/os.  

• Kraków – Ogród Doświadczeń – park edukacyjny na świeżym powietrzu ……………..… cena:  ok. 15 zł/os. 

• Kraków – synagoga Remuh + cmentarz żydowski ………………………...……………..…... cena:  ok. 5 zł/os. 

• Kraków – Kościół na Skałce – Krypty Zasłużonych ……………………………...………….... cena:  ok. 3 zł/os. 

• Kraków – Collegium Maius – muzeum …………………………………...........……..……….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Kraków – Kopiec Kościuszki ………………….………………………………………..……….. cena:  ok. 20 zł/os. 

• Kraków – Trasa Pamięci (ul. Pomorska, Apteka pod Orłem, Fabryka Emilia Oskara Schindlera) ….…..… cena:  ok. 32 zł/os. 

• Kraków – Rejs statkiem po Wiśle……………………………………………..………………..... cena:  od ok. 30 zł/os. 

• Kraków – Park Wodny ( 2h ) ………………………………..……………………………...….... cena:  ok. 36 zł/os. 

• Kraków – wycieczki tematyczne: Szlak Młodej Polski; Nowej Hucie – skansen socrealizmu…  

• Ojcowski Park Narodowy – Ruiny Zamku w Ojcowie …….…………………………...……. cena:  ok. 9 zł/os. 

• Ojcowski Park Narodowy – Muzeum (wstęp + film 2d) .………………………………..…… cena:  ok. 8 zł/os. 

• Ojcowski Park Narodowy – Zamek Pieskowa Skała – wnętrza (wystawy i galerie) …….... cena:  ok. 18 zł/os. 

• Wieliczka – Kopalnia Soli ………………………………………………………..……35 zł (szkoła podstawowa), 69 zł (liceum) 

• Bochnia – Kopalnia Soli ………………………………………………………………………….. cena:  ok. 35 zł/os. 

• Oświęcim – Auschwitz-Birkenau – film + obowiązkowe słuchawki (od 14 lat) …………... cena:  ok. 30 zł/os. 

• Wadowice – Domu Rodzinnego Jana Pawła II …………………………………...…...………. cena:  ok. 28 zł/os. 

• Jura Krakowsko-Częstochowska – Szlak Orlich Gniazd – ruiny zamku w Olsztynie …….  cena:  ok. 6 zł/os. 

• Jura Krakowsko-Częstochowska – Szlak Orlich Gniazd – Zamek Bobolice …….…………. cena:  ok. 20 zł/os. 

• Jura Krakowsko-Częstochowska – Szlak Orlich Gniazd – Zamek Ogrodzieniec ……….....  cena:  ok. 15 zł/os. 

• Kalwaria Zebrzydowska - Sanktuarium Pasyjno-Maryjne i Dróżki Kalwaryjskie ………... cena:  ok. 5 zł/os. 

• Częstochowa – Jasna Góra ……………………………………………………………………… cena:  ok. 8 zł/os.  

• i innych wedle Państwa sugestii… 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 


