
KOPALNIA SOLI

WIELICZKA
WYCIECZKI DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ ŚREDNICH



WYCIECZKA DO WIELICZKI 
Z NOCLEGIEM POD ZIEMIĄ

OFERTA DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ ŚREDNICH

• zwiedzanie kopalni z przewodnikiem w j. polskim,
• nocleg w solnej komorze  
• dwa posiłki (obiadokolacja i śniadanie) serwowane pod ziemią   

• opiekę koordynatora podczas całego pobytu
• dostęp do strefy rekreacyjnej w kompleksie noclegowym (TV, gry zręcznościowe) 
• możliwość zorganizowania dyskoteki
• bezpłatny parking dla autokaru  

zwiedzanie kopalni soli | nocleg pod ziemią | dwa posiłki

Zwiedzanie i nocleg w zabytkowej Kopalni Soli  

w Wieliczce to ciekawy pomysł na wycieczkę dla 

młodzieży. Zarezerwuj podziemną wyprawę w czasie 

której uczniowie przekonają się 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 jeziora 

solankowe, komory i kaplice wykute w soli pozostawią 

niezapomniane wrażenia.

Wycieczka do Wieliczki to także dawka zdrowia – 

przebywanie w mikroklimacie kopalni wzmacnia 

odporność, łagodzi alergie i działa kojąco na układ 

oddechowy. 

Teraz zwiedzanie kopalni jest dostępne w atrakcyjnym pakiecie 
z noclegiem 125 metrów pod ziemią!

PAKIET OBEJMUJE:

ZAPEWNIAMY:



• spacer w tężni solankowej, największej tego typu atrakcji w południowej Polsce  
(ok. 30 minut)

• zajęcia rekreacyjne (ćwiczenia oddechowe i ruchowe) z fizjoterapeutą w podziemiach 
kopalni (ok. 3 godz.)

• zwiedzanie Zamku Żupnego w Wieliczce (ok. 1 godz.)
• zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (ok. 4 godz.)
Atrakcje wyceniamy indywidualnie, wymagana wcześniejsza rezerwacja. 

• miejsce rozpoczęcia zwiedzania Szyb Paderewskiego
• zwiedzanie odbywa się zawsze w towarzystwie przewodnika
• konieczne jest dokonanie rezerwacji
• należy ubrać się stosownie do warunków - temperatura pod ziemią wynosi ok. 17°C
• liczba schodów do pokonania ok. 800, warto założyć wygodne buty
• w kompleksie noclegowym znajdują się łazienki i toalety
• miejsce zakończenia wycieczki: Szyb Regis w centrum Wieliczki 

Pakiet ulgowy: 236 zł/ os.*   
Pakiet normalny: 254 zł/ os. 

*Pakiet ulgowy przysługuje uczniom szkół średnich oraz studentom za okazaniem ważnej legitymacji. 

Minimalna liczba osób w grupie korzystającej z pakietu to 20, maksymalna 48 (łącznie z opiekunami).  

Bezpłatny pakiet dla 1 opiekuna na 30 uczniów.   

Zadzwoń lub napisz e-mail: tel. 12 278 73 72, e-mail: noclegi@kopalnia.pl

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ POLECAMY: 

WARTO WIEDZIEĆ:

CENY

JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ?

mailto:noclegi%40kopalnia.pl?subject=


WYCIECZKA TRZYDNIOWA 
Z ATRAKCJAMI 

KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

OFERTA DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ ŚREDNICH

• przyjazd i zakwaterowanie 
• obiad w hotelowej restauracji
• zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” z przewodnikiem w j. polskim 
• kolacja w podziemnej karczmie górniczej
• powrót do hotelu, nocleg

• 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

zwiedzanie kopalni | wypoczynek w hotelu | posiłki 

Połącz wypoczynek w komfortowym Hotelu Grand 

Sal**** ze zwiedzaniem Kopalni Soli „Wieliczka”. 

Zarezerwuj dla uczniów wycieczkę do Wieliczki!

Hotel Grand Sal**** położony jest na terenie 

malowniczego parku, tuż obok wejścia do kopalni. 

Atrakcje solnego zabytku są tutaj dosłownie na 

wyciągnięcie ręki. 

DZIEŃ PIERWSZY:

DZIEŃ DRUGI:



Pakiet ulgowy: 389 zł/ os.*   
Pakiet normalny: 409 zł/ os.  

*Pakiet ulgowy przysługuje uczniom szkół średnich oraz 

studentom za okazaniem ważnej legitymacji.

Minimalna liczba osób w grupie to 20, maksymalna 44 

(łącznie z opiekunami).  

Bezpłatny pakiet dla 1 opiekuna na 30 uczniów.   

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

CENY

JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ TRZYDNIOWĄ?

• śniadanie w hotelowej restauracji
• wykwaterowanie i wyjazd 

DZIEŃ TRZECI:

• opiekę koordynatora podczas całego pobytu
• możliwość zorganizowania dyskoteki
• bezpłatny parking dla autokaru  

ZAPEWNIAMY:

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

