ZABYTKOWE KOPALNIE „Królewska Kopalnia Soli w Wieliczce”
Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Wieliczka

Dla kogo? Turyści indywidualni / grupy zorganizowane
TRASA PODSTAWOWA
Termin
Cena
Oferta zawiera:

Żywiec – Wieliczka – Żywiec
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA
Osoba dorosła: 149 PLN/os
Dziecko 4-12 lat: 119 PLN /os
- transport komfortowym autokarem / busem,
- bilet wstępu Kopalnia Soli
- bilet wstępu do Muzeum Żup Krakowskich
- opieka pilota wycieczek, przewodników lokalnych
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU)
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup)

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
7:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Wieliczki.
Wieliczka słynna jest nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie, za sprawą przepięknej Kopalni Soli, którą
odwiedza ponad 1 mln turystów rocznie. Już od XIII wieku miasto znane jest jako ośrodek wydobywczy
tego surowca, a kopalnia została założona dzięki Św. Kindze. Kopalnia to labirynt podziemnych chodników
o długości 300 km. Jest to cenny zabytek kultury materialnej i myśli technicznej, dlatego Kopalnia Soli
w Wieliczce została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO. Zwiedzanie Kopalni Soli trasą turystyczną oraz Muzeum Żup Krakowskich. Na szlaku
zwiedza się około 20 komór, w tym najpiękniejszą Kaplicę św. Kingi. Trasa obejmuje wykute w soli
piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne
rzeźby. Czas wolny na zakupy gadżetów solnych przy kopalni. Przejście do średniowiecznego
Zamku Żupnego. Zamek był siedzibą żupnika - zarządcy krakowskich żup solnych tworzonych przez
kopalnie soli w Wieliczce i w Bochni. Zwiedzenie Muzeum Żup Krakowskich. Na dziedzińcu zamkowym
zobaczymy najstarszy w Wieliczce szyb poszukiwawczy z połowy XIII w., basztę z XIV w. oraz fragmenty
murów obronnych z XIV w. Po zwiedzaniu czas na obiad (płatne we własnym zakresie). Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem. W programie kościół św. Klemensa z kaplicą Morsztynów w której można
zobaczyć najcenniejsze eksponaty z dawnego skarbca, Obraz 3D Solny Świat na rynku. Malowidło będące
nową fascynującą atrakcją Wieliczki jest obecnie największym tego typu obrazem w Polsce i trzecim pod
względem wielkości malowidłem na świecie, po niemieckim obrazie na placu Valois w Wilhelmshaven oraz
londyńskim Reebok CrosFir. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 20.00.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Zaleca się
strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, peleryna,
plecak itp.).
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