
Przebieg Trasy - Kraków, wiadukt nad ul. Armii Krajowej przy sklepie Harley Davidson – ul. Katowicka 
– ul. Ojcowska – Gaik – Na Zielonki – ul. Jurajska – ul. Ojcowska – Giebułtów – ul. Orlich Gniazd – 
Kwietniowe Doły – ul. Ojcowska – Brama Krakowska – Ojców – Grodzisko – trasa 794- ul. Kamieniec 
Dolny – Doliny Zachwytu – Podzamcze – Zamek w Pieskowej Skale – droga 773 – Ojców – Kraków. 

 
Przykładowy harmonogram wycieczki 

 

Wiadukt ul. Armii 
Krajowej, przed 
sklepem Harley-
Davidson 

   Zbiórka 7.45 
Start 8.00 

Pękowice, Skrzyżowanie ul. Cesarskiej i ul. 
Jurajskiej (pętla autobusowa) 

6,3km 0h30min 8.30 

Brama Krakowska, Źródełko Miłości, 16,6km 1h30min 9.30 

Zwiedzanie Skała Rękawica, Brama Krakowska, Plantacja 
Brzozy Ojcowskiej, Skałka Jonaszówka 

 1h30min 9.30-11.00 

Przerwa kawowa W tym czasie alternatywnie dla chętnych 
Jaskinia Ciemna 

 1h 11.00-12.00 

Zwiedzanie park zdrojowy, rejon zamku w Ojcowie, 
kaplica na wodzie, Młyn Boronia 

 1h 12.00-13.00 

Źródełko Miłości - Grodzisko Pustelnia 6km 0h45min 13.00-13.45 

Zwiedzanie Pustelnia Grodzisko  0h45min 13.45-14.30 

Grodzisko - Pieskowa Skała 10,5km 1h 14.30-15.30 

Zwiedzanie Pieskowa Skała i Maczuga Herkulesa  1h 15.30-16.30 

Pieskowa Skała - Źródełko Miłości, Brama Krakowska 11,3km 1h 16.30-17.30 

Źródełko Miłości – Kraków, wiadukt Armii Krajowej 16,6 1h45min 19.15 
 

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

Regulamin wycieczki (każdy uczestnik podpisuje na starcie wycieczki): 
 

1. Organizatorem i kierownikiem wycieczki jest GeoAsysta Witold Warcholik. 
2. W wycieczce rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły  
10 rok życia i na starcie wycieczki przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz kartę rowerową. 
3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie. 
4. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę. 
5. Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie to 15, a odległość pomiędzy grupami to minimum 200m. 
6. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, gdy szerokość jezdni wynosi mniej niż 6m. 
7. Odległości między rowerami powinny być takie aby umożliwić bezpieczne hamowanie. 
8. Grupę prowadzi kierownik wycieczki, dyktuje tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać. 
9. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu. 
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty, np. dowód osobisty, legitymację. 
11. Rower każdego z uczestników musi być wyposażony w: co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, 
dzwonek lub inny sygnał, światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt). 
12. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed wycieczką, a w 
trakcie zabezpieczał go przed kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże. 
13. Organizator wycieczki i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce w 
wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz przepisami o ruchu drogowym. Uczestnicy oraz ich 
opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody. 
14. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników, jako grupy, na 
stronach www i w relacjach multimedialnych. 
15. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, 
kierownik wycieczki może zmienić, np. skrócić trasę wycieczki. 
16. Udział w wycieczce oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

Wycieczki rowerowe z Krakowa do Ojcowskiego Parku Narodowego GeoAsystą 
 

Czas trwania: 8 - 11 godzin, w zależności od wariantu trasy i wybranych obiektów. 
 

Organizator i kierownik wycieczki: dr Witold Warcholik (www.geoasysta.pl)  
– przewodnik z uprawnieniami do prowadzenia grup w OPN, instruktor turystyki 
rowerowej. Tel. 691288840, e-mail: geoasysta@gmail.com 
W trakcie wycieczki wykonuję i udostępniam fotografie uczestników. 
 

Rozpoczęcie i zakończenie: wiadukt nad ulicą Armii Krajowej przy sklepie Harley-
Davidson lub umówione punkty na trasie wycieczki rowerowej. 
 

Uczestnicy wycieczki: Osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie powyżej  
10 roku życia. Wszyscy uczestnicy muszą spełnić warunki regulaminu wycieczki. 
 

Długość trasy: 60 km (KrK-P.Skała (przez Grodzisko) = 32km, P.Skała-KrK = 28km) 
Charakterystyka: trasa w przewadze płaska, cztery krótkie podjazdy (opis trasy). 
Nawierzchnia: 95% nawierzchnia asfaltowa. 
 

Wymagania sprzętowe: sprawny rower dowolnego typu z obowiązkowym 
wyposażeniem zawartym w regulaminie, który podpisuje uczestnik na starcie. 
 

Przykładowe punkty programu wycieczki: 
 

- pustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku, 
- Maczuga Herkulesa, 
- Zamek w Pieskowej Skale 
- Młyn Boronia**, 
- Kaplica „Na wodzie”,  
- rejon Zamku w Ojcowie** i dawnego parku zdrojowego, 
- obiekty w dolinie Prądnika: plantacja brzozy ojcowskiej, Igła Deotymy, Skała Jonaszówka,, 
stawy hodowlane pstrąga, Skała Rękawica, Jaskinia Krowia, Jaskinia Ciemna**, Brama 
Krakowska, Źródełko Miłości. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
** - bilety wstępu grupowe ulgowe/normalne” - - Jaskinia Łokietka 6zł/8zł, Młyn Boronia 8zł/10zł, 
Ekspozycja OPN 7,5zł/10zł, Zamek Ojców 2zł/3zł, Jaskinia Ciemna 5zł/7zł 
 

Przerwa na kawę/obiad – obiekty na terenie doliny Prądnika, Zamek w Pieskowej Skale. 
 

Cennik usługi przewodnickiej i instruktorskiej: www.geoasysta.pl 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GeoAsysta dr Witold Warcholik organizuje również zwiedzanie rejonu Ojcowskiego 
Parku Narodowego w formie pieszej, warsztatów edukacyjnych oraz marszów na 

orientację, gier terenowych i questingu – szczegóły na stronie www.geoasysta.pl 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
GeoAsysta Witold Warcholik       tel: 691288840,       e-mail: geoasysta@gmail.com,     www.geoasysta.pl 


