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Impreza turystyczna numer 113 / 2019 

OJCOWSKI PARK NARODOWY 
Jaskinia Łokietka – Pstrąg – Młyn Boroniówka 

 

25 sierpnia 2019r. (niedziela) 
 

 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki, godz. 8.15 – Katowice (po zgłoszeniu) 
ul. Andrzeja. Przejazd przez Olkusz do Czajowic. Przejście do Jaskini Łokietka 
(zwiedzanie), dalej przez Wąwóz „Ciasne Skałki” do Źródełka Miłości przy Bramie 
Krakowskiej, Doliną Prądnika do Ojcowa na świeżego potokowego PSTRAGA 
OJCOWSKIEGO* z dodatkami, grillowany bądź wędzony (rezerwacja miejsc !, czas na 
wytchnienie). Przejście do odrestaurowanego Zamku Ojcowskiego (zwiedzanie) 
i przejazd do Osady Młynarskiej BORONIÓWKA (aktywne zwiedzanie działającego 
młynu i tartaku, na miejscu czynna jest klimatyczna kawiarenka). Czas na wytchnienie 
i wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.30.  

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• PSTRĄG OJCOWSKI z dodatkami, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 5000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 90 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 82 zł 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 

 

Dodatkowo na bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: N – 35 zł, U – 20 zł !  
  

*PSTRĄG OJCOWSKI, to GRILLOWANY bądź WĘDZONY (ok. 30-35 gram) z pieczywem,  
cytryną i herbatą. NALEŻY OKRESLIĆ PRZY ZAPISIE ! 

  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem  
(zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Pstrąg”. 
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