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

 
1 dzień  

 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły do Ojcowa. Po południu 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. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem przejazd do 

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

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem Krakowa: 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. 

Następnie spacer po dzielnicy Kazimierz, gdzie przenikają się dwie kultury: chrześcijańska  

i żydowska. Przepięknie odrestaurowane kamieniczki, ekskluzywne hotele i restauracje 

sąsiadują tu ze starymi pracowniami rzemieślniczymi, galeriami i uroczymi kawiarniami. 

Ponadto znajduje się tu kościół Paulinów na Skałce z kryptami zasłużonych Polaków oraz 

dawna dzielnica żydowska z 7 synagogami i XVI wiecznym cmentarzem. Obiadokolacja  

w restauracji. Wieczorem czas do dyspozycji grupy na krakowskim Rynku. Powrót do 

hotelu, nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienna wycieczka do Energylandii. To pierwszy w Polsce prawdziwy 

Park Rozrywki, oferujący swoim klientom usługi na najwyższym, światowym poziomie. 

Park przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak 

również osób dorosłych. Jest miejscem bezpiecznym, w którym opiekunowie nie muszą 

pilnować swoich pociech, tylko razem z nimi spędzać niezapomniane chwile, a czas upłynie 

im na zabawie i wspólnej podróży do świata baśni i fantazji, świata magicznych przeżyć  

i niezwykłych doznań. Jest to potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni  

26 hektarów znajduje się ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych 

urządzeń i atrakcji, poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych  

dla najmłodszych. Obiadokolacja. Wieczorem powrót do Krakowa, nocleg. 

 

4 dzień 
 

Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie, następnie zwiedzanie z przewodnikiem 

kopalni soli w Wieliczce – jednego z najcenniejszych zabytków w Polsce. Znajdują się tu 

wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziora, oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane 

ślady prac górniczych. W 1978 roku kopalnia znalazła się na Pierwszej Światowej Liście 

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Trasa turystyczna to 20 zabytkowych 

komór połączonych 2 kilometrami chodników oraz podziemna ekspozycja Muzeum Żup 

Krakowskich. Po południu 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 22 zł/os. Zakończenie wycieczki w późnych 

godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

 
 

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

 



Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 115-125 zł/os. 

 

 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Ojcowski Park Narodowy – Jaskinia Łokietka ……………………..................................……. cena:  ok. 6 zł/os. 

• Kraków – Kościół Mariacki …………………………………...………………………….…...…. cena:  ok. 5 zł/os. 

• Kraków – Katedra na Wawelu ……………………………………………………….…………. cena:  ok. 7 zł/os. 

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

• Kraków – Kościół na Skałce – Krypty Zasłużonych ……………………………...………….... cena:  ok. 2 zł/os. 

• Energylandia ………………………………………………..……59 zł (klasy I-VI), 69 zł (klasy VII-VIII), 99 zł (liceum) 

• Wieliczka – Kopalnia Soli ………………………………..…………………………………....…. cena:  ok. 28 zł/os. 

 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Ojcowski Park Narodowy – Ruiny Zamku w Ojcowie …….…………………………...……. cena:  ok. 2 zł/os. 

• Ojcowski Park Narodowy – Muzeum (wstęp + film 3d) .………………………………..…… cena:  ok. 11 zł/os. 

• Ojcowski Park Narodowy – Zamek Pieskowa Skała – wnętrza (wystawy i galerie) …….... cena:  ok. 11 zł/os. 

• Kraków w 15 minut – multimedialna prezentacja światło - dźwięk (3Dmapping)……...… cena:  ok. 4 zł/os.  

• Kraków – Reprezentacyjne Komnaty Królewskie na Wawelu ………...………….….……… cena:  ok. 12 zł/os. 

• Kraków – Prywatne Apartamenty Królewskie na Wawelu ……..…………………..…….… cena:  ok. 19 zł/os. 

• Kraków – Muzeum Archeologiczne w Podziemiach Rynku Głównego …………………… cena:  ok. 18 zł/os.  

• Kraków – Collegium Maius – muzeum …………………………………...........……..……….. cena:  ok. 6 zł/os. 

• Kraków – Ogród Doświadczeń – park edukacyjny na świeżym powietrzu ……………..… cena:  ok. 10 zł/os. 

• Kraków – Kopiec Kościuszki ………………….………………………………………..……….. cena:  ok. 10 zł/os. 

• Kraków – Trasa Pamięci (ul. Pomorska, Apteka pod Orłem, Fabryka Emilia Oskara Schindlera) ….…..… cena:  ok. 24 zł/os. 

• Kraków – Rejs statkiem po Wiśle……………………………………………..………………..... cena:  ok. 20 zł/os. 

• Kraków – Park Wodny ( 2h ) ………………………………..……………………………...….... cena:  ok. 27 zł/os. 

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

• Bochnia – Kopalnia Soli ………………………………………………………………………….. cena:  ok. 28 zł/os. 

• Jura Krakowsko-Częstochowska – Szlak Orlich Gniazd – ruiny zamku w Olsztynie …….  cena:  ok. 4 zł/os. 

• Jura Krakowsko-Częstochowska – Szlak Orlich Gniazd – Zamek Bobolice …….…………. cena:  ok. 5 zł/os. 

• Jura Krakowsko-Częstochowska – Szlak Orlich Gniazd – Zamek Ogrodzieniec ……….....  cena:  ok. 10 zł/os. 

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

• Wadowice – Domu Rodzinnego Jana Pawła II …………………………………...…...………. cena:  ok. 12 zł/os. 

• Oświęcim – Auschwitz-Birkenau – film + obowiązkowe słuchawki (od 14 lat) …………... cena:  ok. 15 zł/os. 

• Częstochowa – Jasna Góra ……………………………………………………………………… cena:  ok. 5 zł/os.  

• i inne wedle Państwa sugestii…  

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 645,- 

36 – 40 685,- 

31 – 35 750,- 
 

 

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

 


