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TRASA: 
Nowy s�cz– Brzesko – Bochnia – Wieliczka 
ATRAKCJE: 
Wieliczka – Zwiedzanie kopalni soli– Trasa turystyczna ok. 2h, Czas wolny ok. 1h. 
 
 
 
WIELICZKA 
Jest to miasto powiatowe w woj. małopolskim. Miejscowo�� rozwijała si� od XIII wieku 
jako wa�ny o�rodek wydobywczy. Obecnie miasto jest typowo turystyczne (Kopalnia 
Soli) i sypialniane (Aglomeracja Krakowska). Wieliczka le�y na południowy wschód od 
Krakowa i jest od jego centrum oddalona 12 km drog� kołow�, a 15 km drog� kolejow�. 
Historia Wieliczki wi��e si� nierozerwalnie z odkrytymi tu w XII w. pokładami soli 
kamiennej. Trzynastego wieku si�gaj� dzieje wielickiego zamku, który od pocz�tku pełnił 
rol� siedziby administracyjnej �up Krakowskich – poł�czonych warzelni i kopalni soli w 
Wieliczce oraz Bochni. 
KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” 
To jedna z najstarszych na �wiecie, ale młodsza od Boche�skiej kopalni soli kamiennej, 
mie�ci si� w Wieliczce pod Krakowem. W 1976 roku wpisana została do krajowego 
rejestru zabytków. Dwa lata pó�niej w 1978 roku wpisana przez UNESCO na pierwsz� 
List� �wiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Od 1994, to tak�e pomnik 
historii Polski. W kopalni powstało w roku 1951 Muzeum �up Krakowskich. Najstarsz� 
zlokalizowan� dzi� cz��ci� kopalni, w której odbywało si� wydobywanie soli metodami 
górniczymi, jest szyb Goryszowki, pochodz�cy z drugiej połowy XIII w. Jest to jedyny 
obiekt górniczy na �wiecie czynny bez przerwy od �redniowiecza do chwili obecnej, 
pozwalaj�cy prze�ledzi� rozwój techniki górniczej w poszczególnych epokach 
historycznych.  
Wielicka kopalnia liczy 9 poziomów, z których pierwszy – poziom Bono – si�ga na 
gł�boko�� 64 metrów, za� ostatni le�y 327 metrów pod powierzchni� ziemi. Kopalni� 
cechuje unikalny mikroklimat, na który składa si� – obok du�ej wilgotno�ci i zawarto�ci 
chlorku sodu – stała temperatura (ok. 9-12°C), ci�nienie, jonizacja i promieniowanie 
�wietlne, wysoka zawarto�� w powietrzu manganu, magnezu i wapnia. Znana na całym 
�wiecie podziemna Trasa Turystyczna wielickiej kopalni powstała na przełomie XVIII i 
XIX wieku. Ok. miliona turystów rocznie zwiedza ok. 3 km trasy składaj�cej si� z 20 
komór, poło�onych na gł�boko�ciach od 64 do 135 metrów (poziom I-III). Kopalni� licznie 
odwiedzaj� tak�e przywódcy pa�stw, naukowcy i arty�ci. Czas zwiedzania to ok. 2 
godziny. 
 

 
CENA: 

zgodnie z aktualnym programem 
W CENIE: 

autokar turystyczny lub mikrobus 
pilot-przewodnik na trasie 

ubezpieczenie NNW w autokarze 
bilet do Kopalni Soli w Wieliczce 

PRAKTYCZNE INFORMACJE: 
na wycieczki prosimy ubiera� obuwie 
sportowe zalecane okrycie wierzchnie 

ze wzgl�du na nisk� temperatur� w kopalni. 
 
 
 


