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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Bochnia  

 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane   

 

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
7:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do 
Bochni.  Zwiedzanie kopalni Soli w Bochni trasą przyrodniczą. Nowa trasa przyrodnicza 
prowadzona wzdłuż „surowych” wnętrz bocheńskiej kopalni pozwala dobrze poznać historię 
geologiczną złoża bocheńskiego. Stare wyrobiska dostarczają wrażeń estetycznych a nastrój 
podziemi sprawia że zwiedzający przenoszą się w odległe stulecia. Czas wolny na obiad (płatny we 
własnym zakresie). Później zwiedzanie Bochni z przewodnikiem PTTK. Proponujemy 
następujące trasy: 
 
1) Bocheński Szlak Solny "Na świecie" im. Św. Kingi, który łączy obiekty naziemne związane z 
historią bocheńskiej soli; 
2) Żydowska Trasa Pamięci, która upamiętnia miejsca naznaczone tragiczną historią okupacyjną 
Żydów z Bochni i jej okolic, obejmuje punkty ważne dla rzeczywistości getta i jego mieszkańców.; 
3) spacer po Rynku połączony ze zwiedzaniem Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Św. Mikołaja 
(przy Kościele drewniana dzwonnica znajdująca się na Szlaku Architektury Drewnianej). 
 
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.). 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec – Bochnia – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła: 120 PLN/os  (min. 40 os)  
Dziecko 4-12 lat:  99 PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem, 
- bilet wstępu Kopalnia Bochnia (trasa przyrodnicza)  
- opieka pilota wycieczek, opieka przewodnika lokalnego 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 

  


