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- ceny brutto (faktura), 

- ceny dotyczą usług w języku polskim, a opisy, filmy i zdjęcia z realizacji powyższych usług dostępne są na stronie www.geoasysta.pl 
 

Wszystkie poniższe ceny podlegają negocjacji z klientem, 
w zależności od liczebności grup, dodatkowych preferencji zamawiającego, terminów, promocji, liczby zamówień, itp., 

zapraszam do kontaktu: tel. 691288840, e-mail: geoasysta@gmail.com (www.geoasysta.pl) 

 
 

Usługa 
 

jednostka Cena (zł) liczba uczestników Uwagi 

 

Cennik ogólny 
 

Gry miejskie uczestnik 25 - 45 - 
- *2),  

- w zależności od liczby uczestników, liczby 

zadań, czasu trwania, długości tras, nagród 
 

Przewodnictwo na terenie Krakowa i Wrocławia godzina 60 - 
- w przypadku zamówienia krótszego niż  

3 godziny, pierwsza i druga godzina = 2x75zł 

- zwiedzanie wielogodzinne – ceny negocjowane 

Przewodnictwo na terenie Krakowa z obiektami muzealnymi 

wymagającymi dodatkowych uprawnień 
godzina 75 - - zwiedzanie wielogodzinne – ceny negocjowane 

Przewodnictwo na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego godzina 50 - 65 - - zwiedzanie wielogodzinne – ceny negocjowane 

Przewodnictwo na pozostałym obszarze (Polska) godzina 50 - 65 - - zwiedzanie wielogodzinne – ceny negocjowane 

Zwiedzanie w kajaku Kanałem Łączańskim, Skawinką, Wisłą uczestnik 90 - 120 20 w jednej turze 
- w zależności od liczby uczestników, czasu 

trwania, długości spływu 
 

Szkolenia z zakresu Nauk o Ziemi, geoinformacji, krajoznawstwa, 

turystyki kwalifikowanej, rekreacji, pilotażu i przewodnictwa 
godzina 60 - 120 -  

 

Pilotaż na terenie Polski dzień 300 - 350 - 
- w zależności od miejsca podstawienia i zakresu 

innych usług, np. przewodnickich 
 

Warsztaty terenowe dla uczniów i studentów uczestnik 25 - 40 - 
- *1),  

- w zależności od programu i liczby uczestników 
 

(BnO) Marsze/biegi na orientację uczestnik 25 - 30 - 
- *2),  

- w zależności od liczby punktów BnO, czasu 

trwania, długości tras, nagród 
 

Questing z ulotkami i trasami opracowanymi przez GeoAsystę uczestnik 10  - w cenie ulotki, objaśnienia, przewodnictwo 

Questing. Opracowanie ulotki questu, trasy questingowej  - w zależności od długości teksu, długości trasy 
 

Wypożyczenie sprzętu do BnO, nagłaśniającego itp.  cennik: www.geoasysta.pl/wypozyczalnia.html 
 

 

Wybrane usługi 
 

 

 Liczba godzin Cena (zł) ograniczenia uwagi 
 

Podziemia Rynku 
/usługa przewodnicka, rezerwacja i wykupienie biletów/ 

2,5 200 max 35 osób 
0,5h wprowadzenia na płycie Rynku, 2h na ekspozycji 

Podziemia Rynku 

Fabryka Schindlera 
/usługa przewodnicka, rezerwacja i wykupienie biletów/ 

2,5 200 max 30 osób 
0,5h wprowadzenia przed obiektem, 2h na ekspozycji 

Fabryka Schindlera 

Getto + Fabryka Schindlera 
/usługa przewodnicka, rezerwacja i wykupienie biletów/ 

4 300 max 30 osób 
2h spacer na terenie getta, 2h na ekspozycji Fabryka 

Schindlera 

Spacer w Ojcowskim Parku Narodowym Doliną Prądnika  

+ Jaskinia Łokietka /usługa przewodnicka, rezerwacja biletów/ 
5 - 6 300 -  

Całodniowy pobyt w Ojcowskim Parku Narodowym (Dolina Prądnika, 

Skała, Grodzisko, J. Łokietka, Pieskowa Skała) /usł przewodnicka, rezerwacja b./ 
- 450 -  

Całodniowy pobyt w rejonie Jury (Ojcowski Park Narodowy, Pustynia 

Błędowska, Park Nauki, Rozrywki, Miniatur, Strachu Ogrodzieniec, 

Zamek Ogrodzieniec, Gród Birów) /usługa pilocka, przewodnicka, rezerwacja b./ 

- 450 -  

Spacer do Eremu Kamedułów na Bielanach 2 250 - 
Możliwy dłuższy wariant ze spacerem w Lesie Wolskim, 

Kopcem Piłsudskiego, Skałami Panieńskimi, ZOO itp. 

Spacer śladami Stanisława Wyspiańskiego 4 – 5 300 -  

Spacer Centrum Jana Pawła II – Sanktuarium BM w Łagiewnikach 4 300 - 
Możliwy także wariant zwiedzania tylko Sanktuarium 

Jana Pawła II w Łagiewnikach. 
 

Warsztaty terenowe w Korzkwi (m.in. geologia, kartografia, krajoznawstwo) 4 - 6 
25-

40/os. 
 

Uczniowie w zespołach posługując się mapami, 

kompasami szukają punktów, w których rozwiązują 

zadania z zakresu geografii, geologii, przyrody, historii… 

Warsztatowe zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego 5 - 7 70/1h  
dr Witold Warcholik objaśnia obiekty na trasie, a 

uczniowie w zespołach rozwiązują zadania. Całość 

zakończona testem pisemnym.  
 

Gra miejska „W średniowiecznym Krakowie”   -  

Gra miejska „Z Podgórza przez Kazimierz do Florencji”   -  
 

Questing – „Z Bronowic Małych do Mydlnik” 3 10 - W cenie ulotka, objaśnienia, przewodnictwo. 
 

Marsz na orientację „Junior Pokemon” (Park Jordana, Błonia)  3 20/os.  Przeznaczony dla dzieci i młodzieży sz. podstawowych 

Marsz/bieg na orientację Grodzisko – Pieskowa Skała 6 30/os.  
Zawiera dodatkowo elementy questingu. Przeznaczony 

dla młodzieży szkół podstawowych, średnich i dorosłych. 

Marsze/biegi na orientację w rejonach Lasu Wolskiego, Wzgórza  

Bł. Bronisławy (Kopiec Kościuszki), Tyńca, Bronowic 
6 25/os.  

Zawiera dodatkowo elementy questingu, przeznaczony 

dla młodzieży sz. Podstawowych, średnich i dorosłych. 

Marsze/biegi na orientację w rejonach innych niż powyższe, 

wskazanych przez Zamawiającego 
 25-40/os.   

 

*1) – uczniowie/studenci pracują w zespołach, w przypadku grup niepełnoletnich, każdy zespół posiada opiekuna ze strony Zamawiającego (nauczyciele, rodzice, inni opiekunowie) lub GeoAsysta posiada swój zespół 

opiekunów (dodatkowy koszt). 

*2) – w wariancie indywidualnym lub zespołowym. W przypadku gdy zespoły składają się z osób niepełnoletnich, decyzję o samodzielnym przemieszczaniu się w terenie podejmuje Zamawiający. W przypadku 

wymogu opieki, opiekunami zespołów mogą być przedstawiciele Zamawiającego (nauczyciele, rodzice, inni opiekunowie) lub GeoAsysta posiada swój zespół opiekunów (dodatkowy koszt). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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