OGRODZIENIEC
Wycieczka szkolna - Wyjazd Szkolny 1 dniowy

OGRODZIENIEC: zwiedzanie - Góra Birów /460 m n.p.m./ Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie
pozwoliły na dokładne zbadanie tego niezwykłego miejsca i udowodniły, że istniał tu gród królewski, a u jego
podnóża cmentarz kurhanowy. Dzięki tym badaniom ustalono również występowanie w tym miejscu znalezisk
aż pięciu okresów kulturowych: schyłek neolitu lub początki epoki brązu, kultura łużycka (sięgająca być może
V okresu epoki rzymskiej), okres późno rzymski (II/III-IV w), wczesne średniowiecze (IX-X w) i średniowiecze
(XIII-XIV w). Zobaczymy tu zrekonstruowany wczesnośredniowieczny Gród na Górze Birów i Zamek
Ogrodzieniec (przewodnik ok. 150 zł grupa do 40 osób) - ruiny średniowiecznego zamku, który pierwotnie
został wybudowany przez ród Włodków Sulimczyków na przełomie XIV i XV wieku na Górze Zamkowej
- najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (515,5 m n.p.m) w miejscowości znanej pod
nazwą Podzamcze. Ruiny te leżą na "Szlaku Orlich Gniazd". Dla wprawnego oka możliwe jest zaobserwowanie
widma - duszy kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego - pod postacią wielkiego, czarnego psa, o
oczach płonących żywym ogniem. Możliwe jest również animowane zwiedzanie zamku – program: "spacer przez
epoki" którego kulminacją jest pojedynek rycerzy (cena zależy od liczby uczestników informacja w biurze),
możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek. Powrót w godzinach wieczornych.
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ŚWIADCZENIA:
●
●
●
●
●

Transport autokarem turystycznym
opieka pilota;
usługę przewodnicką
zestawy słuchawkowe Tour Guide
ubezpieczenie NNW do sumy 5000 PLN

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów + kwoty w nawiasach

●

UWAGA:
1.
2.
3.

15 - 17

Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych)
Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot
Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, prosimy o kontakt.

*orientacyjne koszty biletów wstępu:

Bilety:
Gród na Górze Birów

4,00 zł

Zamek Ogrodzieniec

9,00 zł

Razem: 13,00 zł

Biuro Podróży „AGA TRAVEL” 43-300 Bielsko-Biała
ul. Konfederatów Barskich 8/9, tel/fax: 33/8160150, e-mail: krajowe@agatravel.com.pl
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