
 
 

Komisja  ZFŚS  OPA-ROW sp. z o.o. zaprasza pracowników wraz z rodzinami oraz emerytów na  

1-DNIOWĄ WYCIECZKĘ DO WIELICZKI, KRAKOWA 

w dniu 22.10.2022r. (sobota) 

 

 

PROGRAM: 
- spotkanie z przewodnikiem i wyjazd około godziny 7:15 z placu autobusowego byłej kopalni  Rymer, 
- przejazd do Wieliczki, 
- zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce z przewodnikiem, 
- pobyt części grupy 2 godziny w Parku Wodnym, 

lub przejazd do Krakowa i spacer z pilotem wycieczki: Dziedziniec na Wawelu, Smok Wawelski, Rynek, 
Sukiennice, Planty, Kościół Mariacki z zewnątrz, Uniwersytet Jagielloński, 

- powrót do domu w godzinach wieczornych.  
 

*Uwaga: czas wolny zostanie uzgodniony na miejscu, możliwe zmiany programowe.   
 
Koszt:  

- zwiedzanie Wieliczki i 2 godz. w Parku Wodnym  w Krakowie – osoba dorosła 220zł , dziecko 200zł 

Grupa Dofinansowanie-
osoba dorosła  

Dopłata uczestnika 
dorosłego  

Dofinansowanie-
dziecko 

Dopłata uczestnika 
dziecka 

G1 160,00 zł 60,00 zł 146,00 zł 54,00 zł 

G2 128,00 zł 92,00 zł 116,00 zł 84,00 zł 

G3 104,00 zł 116,00 zł 94,00 zł 106,00 zł 

G4 80,00 zł 140,00 zł 73,00 zł 127,00 zł 

 
- zwiedzanie Wieliczki i spacer po Krakowie – osoba dorosła 180zł, dziecko 160zł 

Grupa Dofinansowanie-
osoba dorosła  

Dopłata uczestnika 
dorosłego  

Dofinansowanie-
dziecko 

Dopłata uczestnika 
dziecka 

G1 130,00 zł 50,00 zł 116,00 zł 44,00 zł 

G2 104,00 zł 76,00 zł 92,00 zł 68,00 zł 

G3 84,00 zł 96,00 zł 75,00 zł 85,00 zł 

G4 65,00 zł 115,00 zł 58,00 zł 102,00 zł 

 
* Uwaga: grupa do Parku Wodnego minimum 15 osób, żeby cena została utrzymana.  

 
Organizator zapewnia: 
- przejazd autokarem, opłaty drogowe, 
- przewodnik, 
- wstępy do zwiedzanych obiektów, 
- parkingi, 
- ubezpieczenie.  
 

Zgłoszenia wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 50,00zł (odliczona kwota) przyjmowane będą w siedzibie                  
OPA-ROW sp. z o.o.  u  Julii Porembskiej - Wajdy, tel. 32 73 988 48 od dnia 6.10.2022. do dnia 12.10.2022r.. 
Pozostała kwota w terminie do 17.10.2022r. Minimalna ilość uczestników 45 osób a maksymalna 48 osób. 
W przypadku braku minimalnej liczby uczestników wycieczka się nie odbędzie. 

 
 

Zapisy do 12.10.2022.!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Zgłoszenia przyjmowane będą  u  Julii Porembskiej - Wajdy pod nr tel. 739 88 48 lub 692 785 998 
Dodatkowych informacji udziela Joanna Łobacz pod nr tel. 739 88 06 
 
 
Przedstawiciel  ZFŚS        Dyrektor OPA-ROW sp. z o.o. 
 


