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EDUKACYJNE WYCIECZKI W SERCU NATURY

Kopalnia Soli „Wieliczka” to miejsce o wielowiekowej historii i tradycji. Bogate dzieje zabytku  
i kilkusetletni dorobek górników zostały uznane za szczególne dobro, które należy cenić i chronić.  
W 1978 r. kopalnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego  
UNESCO. Siły natury i pokolenia ludzi pracujących pod ziemią zostawiły swoje niezatarte ślady, tworząc 
magiczny, solny świat. 

Mówi się, że do Kopalni Soli „Wieliczka” przyjeżdża się co najmniej trzy razy w życiu: z wycieczką szkolną, 
z rodziną oraz będąc na emeryturze. Bez wątpienia, jest to miejsce warte odwiedzenia kilka razy.

Zaplanuj wycieczkę szkolną do wnętrza Ziemi! Zabierz uczniów na wyprawę, która będzie dla nich 
przygodą na całe życie.

W zabytkowej kopalni czeka mnóstwo ciekawostek i tajemnic do odkrycia, a co najważniejsze - pod 
ziemią nigdy nie jest nudno. Doświadczeni przewodnicy dbają o to, aby każdy młody turysta zdobył nowe  
umiejętności, poczuł klimat kopalni i emocje towarzyszące przebywaniu na głębokości ponad  
100 metrów. 
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Dla dzieci 
w każdym wieku   

Miejsce rozpoczęcia: 
Szyb Daniłowicza

Czas trwania: 
ok. 3 h

Dystans do przejścia: 
ok. 3,5 km

Temperatura na trasie: 
17-18ºC

Zwiedzanie Trasy Turystycznej 
możesz połączyć z noclegiem 
pod ziemią, szczegóły na str. 6

Zwiedzanie odbywa się zawsze 
pod okiem przewodnika

Konieczne jest dokonanie 
rezerwacji zwiedzania

Możesz zamówić obiad dla grupy, podamy go po 
zakończeniu zwiedzania. 

Zamawianie obiadów:
tel. 12 278 73 24, 
e-mail: gastronomia@kopalnia.pl 

Jak zarezerwować zwiedzanie Trasy Turystycznej? 
Zadzwoń lub napisz e-mail: tel. 12 278 75 44, e-mail: rezerwacja@kopalnia.pl

Bilet szkolny przysługuje grupom zorganizowanym składającym się  
z dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych zwiedzających kopalnię  
z przewodnikiem w języku polskim. 

Bezpłatne zwiedzanie przysługuje 1 opiekunowi na każdych 10 
uczniów w grupie przedszkolnej i ze szkoły podstawowej; pozostali  
opiekunowie - indywidualne zwiedzanie płatne. 

W okresie 30.04 - 30.09.2022 zakup biletu szkolnego daje możliwość bezpłatnego 
wejścia do Tężni solankowej w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

GRATIS
Tężnia 
Solankowa

+
01.01. - 29.04.2022 i 01.10. - 31.12.2022 30.04. - 30.09.2022

Cena biletu szkolnego
32 zł/os.    35 zł/os.

Na zwiedzanie pełnej tajemnic Trasy Turystycznej  
w wielickiej  kopalni możesz zabrać uczniów w każdym 
wieku.  To tutaj dzieci sprawdzą, jak to jest przebywać 
ponad 100 metrów pod ziemią, ile schodów trzeba 
pokonać, aby się tam znaleźć i czego można się 
dowiedzieć spacerując kilkusetletnimi korytarzami. 
 O sekretach kopalni opowie przewodnik, a uczniowie 
zobaczą jeziora solankowe, komory i kaplice wykute  
w soli przez górników. Wycieczka do Wieliczki to także 
dawka zdrowia – przebywanie w mikroklimacie kopalni 
wzmacnia odporność, łagodzi alergie i działa kojąco na 
układ oddechowy.

Możesz wybrać klasyczne zwiedzanie Trasy Turystycznej 
albo jeden z jej wariantów: Odkrywamy Solilandię lub 
Śladami legend. 

TRASA 
TURYSTYCZNA 
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Bajkowa wycieczka dla przedszkolaków i młodszych 
uczniów. Dzieci wyposażone w mapę i latarki schodzą  
z przewodnikiem do solnego labiryntu. Zadaniem grupy 
jest rozwiązanie zagadek i odnalezienie przedmiotów, 
które Skarbnik sprytnie ukrył w zakamarkach kopalni.  
Aby poprawnie wykonać zadania uczniowie muszą 
uważnie słuchać opowieści przewodnika. Na zakończenie 
mali odkrywcy spotykają się na wspólnej zabawie  
z Soliludkiem i otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

Bezpłatny wstęp dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów.
Pozostali opiekunowie bilet płatny 77 zł/os., a w okresie  
30.04. - 30.09.2022 bilet płatny 87 zł/os.

Trasa dla dzieci 
w wieku 5 – 8 lat   

Czas trwania: 
ok. 2,5 h

Dystans do przejścia: 
ok. 3,5 km

Temperatura na trasie: 
17-18ºC

Odkrywanie Solilandii możesz 
połączyć z noclegiem pod ziemią

Zwiedzanie odbywa się zawsze 
pod okiem przewodnika

Konieczne jest dokonanie 
rezerwacji zwiedzania

Bezpłatny pakiet dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów.
Pozostali opiekunowie pakiet płatny 104 zł/os., a w okresie  
30.04. - 30.09.2022 pakiet płatny 114 zł/os.

Jak zarezerwować program Odkrywanie Solilandii? 
Zadzwoń lub napisz e-mail: tel. 12 278 73 72, e-mail: programy.dzieci@kopalnia.pl 

ODKRYWANIE 
SOLILANDII  

Cena biletu 
47 zł/os.    51 zł/os.

Cena pakietu z obiadem
75 zł/os.  78 zł/os.+

Miejsce rozpoczęcia: 
Szyb Daniłowicza
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01.01. - 29.04.2022 i 01.10. - 31.12.2022 30.04. - 30.09.2022

01.01. - 29.04.2022  30.04. - 30.09.2022
i 01.10. - 31.12.2022
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Wielickie legendy to temat przewodni tej wycieczki. 
Podczas interaktywnej lekcji pod ziemią uczniowie 
poznają opowieść o pierścieniu św. Kingi, dowiedzą 
się kim był Skarbnik i Bieliczka. Jednak to nie wszystko 
– aby zdobyć cenne punkty dzieci będą rywalizować  
w konkurencjach związanych z pracami dawnych 
górników. Nasz przewodnik zadba o to, aby wyprawa 
zaangażowała wszystkich uczestników.

Na zakończenie zwiedzania uczniowie otrzymają 
dyplomy oraz quizy, które możesz wykorzystać do 
sprawdzenia wiedzy zdobytej na wycieczce. 

Bezpłatny wstęp dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów.
Pozostali opiekunowie bilet płatny 77 zł/os., a w okresie  
30.04. - 30.09.2022 bilet płatny 87 zł/os.

Trasa dla dzieci 
 w wieku 9 – 12 lat

Miejsce rozpoczęcia: 
Szyb Daniłowicza

Czas trwania: 
ok. 2,5 h

Dystans do przejścia: 
ok. 3,5 km

Temperatura na trasie: 
17-18ºC

Program Śladami Legend możesz 
połączyć z noclegiem pod ziemią

Zwiedzanie odbywa się zawsze 
pod okiem przewodnika

Konieczne jest dokonanie 
rezerwacji zwiedzania

Bezpłatny pakiet dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów.
Pozostali opiekunowie pakiet płatny 104 zł/os., a w okresie  
30.04. - 30.09.2022 pakiet płatny 114 zł/os.

Jak zarezerwować program Śladami legend? 
Zadzwoń lub napisz e-mail: tel. 12 278 73 72, e-mail: programy.dzieci@kopalnia.pl 

ŚLADAMI LEGEND

+
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Cena biletu 
47 zł/os.    51 zł/os.
01.01. - 29.04.2022 i 01.10. - 31.12.2022 30.04. - 30.09.2022

Cena pakietu z obiadem
75 zł/os.  78 zł/os.
01.01. - 29.04.2022  30.04. - 30.09.2022
i 01.10. - 31.12.2022
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Kopalnię Soli „Wieliczka” możesz 
zwiedzać z uczniami na różne sposoby,  
a na zakończenie zarezerwować nietypowy 
wypoczynek - nocleg w komorze solnej. Pobyt 
nocny 125 metrów pod ziemią i bliskość natury 
dostarczą dzieciom wielu pozytywnych emocji. 
Uczniowie skorzystają z dobrodziejstw leczniczego 
mikroklimatu, miło spędzą czas na zabawie i integracji.  
W pakiecie zapewniamy posiłki, które pod ziemią 
zawsze smakują wyjątkowo.  

Jeśli planujesz dłuższą wycieczkę, to zwiedzanie 
połączone z noclegiem pod ziemią jest idealnym 
pomysłem!

Do wyboru jedna z tras: Trasa Turystyczna  / Odkrywamy Solilandię / Śladami legend
+ pobyt nocny pod ziemią 

+ śniadanie i kolacja

Temperatura na trasie: 
17-18ºC

*Przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych zwiedzających kopalnię  
z przewodnikiem w języku polskim. Bezpłatny pakiet dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów w grupie przedszkolnej i ze szkoły podstawowej, 
pozostali opiekunowie - indywidualny pakiet płatny.

Jak zarezerwować pakiet z noclegiem? 
Zadzwoń lub napisz e-mail: tel. 12 278 73 72, e-mail: programy.dzieci@kopalnia.pl 

POBYTY NOCNE 

Cena pakietu
155 zł/os.*

Cena pakietu
158 zł/os.*
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01.01.-29.04.2022 i 01.10. - 31.12.2022   30.04. - 30.09.2022
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Podczas planowania wycieczki szkolnej do Wieliczki zarezerwuj czas na 
wizytę z dziećmi w Tężni Solankowej. Dawka ruchu i inhalacja naturalnym 
solnym aerozolem to samo zdrowie! Wielicka solanka ma właściwości 
lecznicze, łagodzi dolegliwości układu oddechowego i wspomaga 
odporność organizmu. 

*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia, młodzieży szkolnej 
 i studentom do 26-go roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej oraz emerytom i rencistom, po okazaniu ważnej legitymacji wydanej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

**Warunkiem zakupu tych biletów jest okazanie biletu na Trasę Turystyczną,  
bądź zakup biletu wstępu do Tężni Solankowej łącznie z biletem 
na Trasę Turystyczną. 

Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń lub napisz e-mail: tel. 12 278 73 66, e-mail: informacja@kopalnia.pl

TĘŻNIA 
SOLANKOWA 

Ceny biletów  
bilet normalny 9 zł/os. 
bilet ulgowy 6 zł/os.*

Przy zakupie zwiedzania Trasy Turystycznej (w dniu zwiedzania) 
obowiązują niższe ceny na bilety wstępu do Tężni Solankowej**

Ceny biletów 
bilet normalny 6 zł/os. 
bilet ulgowy 4 zł/os.*
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W okresie 30.04 - 30.09.2022 zakup 
biletu szkolnego na Trasę Turystyczną 
daje możliwość bezpłatnego wejścia do 
Tężni solankowej w dniu zwiedzania Trasy 
Turystycznej.

Dla dzieci 
w każdym wieku

Zalecany czas pobytu w tężni: 
ok. 0,5 h

Spacer w tężni odbywa się 
bez przewodnika

Nie wymaga rezerwacji 

mailto:informacja%40kopalnia.pl?subject=
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SZKOLNA

WYCIECZKA TRZYDNIOWA 

• przyjazd i zakwaterowanie 

• obiad w hotelowej restauracji

• Śladami legend, zwiedzanie Trasy Turystycznej z przewodnikiem w j. polskim 

• kolacja w podziemnej karczmie górniczej

• powrót do hotelu, nocleg

DZIEŃ PIERWSZY

ZWIEDZANIE KOPALNI
WYPOCZYNEK W HOTELU 

POSIŁKI
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NAUKANAUKA
ZABAWAZABAWA

RUCHRUCH
ZDROWIEZDROWIE

INTEGRACJAINTEGRACJA

Istnieje możliwość 

otrzymania scenariuszy 

zajęć lekcyjnych.



• śniadanie w hotelowej restauracji

• czas do dowolnej dyspozycji grupy za dodatkową opłatą polecamy:

• zajęcia rekreacyjne (ćwiczenia oddechowe i ruchowe) z fizjoterapeutą  

w podziemiach kopalni (ok. 3 godz.) 

• spacer w tężni solankowej, największej tego typu atrakcji w południowej 

Polsce (ok. 30 minut)

• zwiedzania Krakowa (ok. 4 godz.)

• zwiedzanie Zamku Żupnego w Wieliczce (ok. 1 godz.)

Atrakcje wyceniamy indywidualnie, wymagana wcześniejsza rezerwacja. 

• obiadokolacja

DZIEŃ DRUGI

• śniadanie w hotelowej restauracji

• wykwaterowanie i wyjazd

DZIEŃ TRZECI
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Każdy nauczyciel otrzymuje 

pakiet materiałów edukacyjnych  
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Cena za 1 uCznia: 339 zł brutto*
bezpłatny pakiet dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów**

pakiet dla dodatkowego opiekuna: 379 zł brutto

*MiniMalna liczba osób w grupie korzystającej z pakietu to 20, 
MaksyMalna 44 (łącznie z opiekunaMi).  

**bezpłatny pakiet dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów w grupie. 
pozostali opiekunowie dodatkowo płatni.
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• opiekę koordynatora podczas całego pobytu
• możliwość zorganizowania dyskoteki
• bezpłatny parking dla autokaru  

Zadzwoń lub napisz e-mail: tel. 12 281 44 51, 
e-mail: grandsal@kopalnia.pl 

ZAPEWNIAMY:

JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ?                                                                                                                    

Wygodny płatny parking dla autokarów
ul. E. Dembowskiego 22, WieliczkaP

mailto:grandsal%40kopalnia.pl%20%20?subject=
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