BLISKIE PODRÓŻE: TKANIE W OJCOWIE

Kraj: Polska
Liczba dni: 3
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/425/
Ten weekendowy wyjazd z cyklu Bliskie Podróże spędzicie aktywnie i kreatywnie - w programie splatamy w
kolorową całość warsztaty tkackie - z pilotką Dominiką Serzysko, która uczyła się arkanów tkackiej sztuki od
mieszkańców krajów Ameryki Południowej, wędrowanie po ścieżkach Ojcowskiego Parku Narodowego oraz
opowieści podróżnicze, które rozpalą Waszą wyobraźnię. Będziecie mieli okazję wypocząć na łonie natury oraz
nabyć nowe umiejętności - kto wie, może odkryjecie nową pasję.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - WIECZÓR INTEGRACYJNY
Przyjazd Ojcowa, zakwaterowanie w pensjonacie.
Wieczorem impreza integracyjna, pogaduchy i relaks.

2 DZIEŃ - WYCIECZKA PO ATRAKCJACH OJCOWSKIEGO PN, WARSZTATY TKACKIE
Rano śniadanie i wyjście na spacer po Dolinie Ojcowskiej i Sąspowskiej. Przejdziemy szlakiem przez największe
atrakcje Ojcowskiego Parku Narodowego Brama Krakowska, Jaskinia Ciemna, Ojców, Samotnia Salomei. Trasa na
około 5:30h z postojami na odpoczynek. Na obiad proponujemy pysznego pstrąga ojcowskiego.
Po południu rozpoczniemy warsztat tkacki. Zasiądziemy do ram tkackich, by wytkać własne makatki przy
opowieściach z różnych stron świata.
Wieczorem dalsze prace ręczne, ale już przy winie i muzyce.

3 DZIEŃ - TREKKING W DOLINKACH PODKRAKOWSKICH
Dziś kontynuujemy eksplorowanie malowniczej okolicy - poznamy tajemnicze skały doliny Kobylańskiej i
Bolechowickiej, a na obiad zatrzymamy się w słynnym schronisku Brandysówka, odkrywając przy okazji
przesycającą to niezwykłe miejsce historię polskiego alpinizmu. (Przejazd do Bolechowic własnym transportem,
trasa ok. 5:30 h, zakończenie około godziny 16/17 w Bolechowicach, gdzie czekają na nas samochody).

CENA OBEJMUJE:
2 noclegi w willi Zosia w Ojcowie (lub podobnym obiekcie), w pokojach 2-os. z łazienką
wyżywienie: 2x śniadanie
warsztat tkacki wraz z materiałami
pakiet "zestaw tkacki na start" na własność: ramka, 2 igły, deseczka, kartonik, materiały do pracy tj. włóczki
i sznurek lniany
ciekawy program trekkingu po Ojcowskim Parku Narodowym
ubezpieczenie NNW
maseczkę i płyn dezynfekujący
upominek-niespodziankę Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
pozostałego wyżywienia
wstępów do odwiedzanych obiektów - ok. 20 PLN/os.
wydatków osobistych
www.kiribaticlub.pl
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