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 Szlakiem Orlich Gniazd   
Pieskowa Skała-Ojców-Ogrodzieniec-Mirów-Bobolice 

 
Program ramowy:  
 
1 dzień 
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach rannych w kierunku 
Pieskowej Skale –  (z zewnątrz), gdzie poznamy jego długą 
historię, Maczuga Herkulesa, przejazd do Ojcowa- ruiny 
zamku, Brama Krakowska, Źródełko Miłości, następnie 
przejazd i zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej- największej 
jaskini na terenie Jury Krakowskiej, ma ona długość 1000 m 
podziemnego labiryntu wiodącego przez bajkowe w wystroju i 
ukształtowaniu sale i korytarze. Przejazd do obiektu, 
obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu wizyta na Zamku  Ogrodzieniec w Podzamczu- wzniesiony za czasów 
króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to największy i 
najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich 
Gniazd- zwiedzanie zamku oraz spacer na Górę Birów, rekonstrukcja średniowiecznego grodziska. Przejazd 
do Mirowa- zwiedzanie ruin zamku, przejście szlakiem z zamku Mirów do Zamku Bobolice przez Skały 
Mirowskie. Zwiedzanie Zamku Bobolice- zamku królewskiego pierwotnie zbudowany w połowie XIV w, i 
następnie przebudowywany, zamek zaliczany jest do grupy warowni zwanych Orlimi Gniazdami. Wyjazd w drogę 
powrotną, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.  
 
Termin: do uzgodnienia 
 
Cena: 189 zł/os. (Kalkulacja dla 60 osób płacących + 4 kadra) 
          199 zł/os. (Kalkulacja dla 50 osób płacących + 4 kadra) 
          219 zł/os. (Kalkulacja dla 40 osób płacących + 3 kadra) 
 
Cena zawiera: 

 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX, opłaty drogowe;  
 1 nocleg; 
 1 śniadanie, 1 obiadokolacja; 
 opiekę pilota; 
 lokalnych przewodników; 
 ubezpieczenie NNW -SIGNAL IDUNA. 

Dodatkowo płatne: 
 bilety wstępu ok. 55 zł  (ruiny zamku, Jaskinia Wierzchowska, Zamek Ogrodzieniec + Gród na Górze 

Birów, Zamek Bobolice). 
 

Uwaga! 
     Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych,  COVID-19 

oraz innych sytuacji których nie możemy przewidzieć 


