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„BOCHNIA  -Zwiedzanie podziemi najstarszej kopalni soli w Polsce”. 
    To niezwykła wyprawa przez najpiękniejsze i najciekawsze wyrobiska, znajdujące się na poziomie IV August            

i poziomie VI Sienkiewicz. Obejmują one unikatowe komory o charakterystycznym kształcie i układzie 

geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i malowidłami, a także narzędzia i urządzenia górnicze, którymi 

posługiwano się przed wiekami. Na trasie przygotowano także słuchowiska przestrzenne, animacje, interaktywne 

prezentacje oraz gry tematyczne, prezentujące rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków.  

 

 

     Świadczenia zawarte w cenie: 
- przejazd autokarem, - opieką pracownika Biura Podróży ABC WILK gwarantująca realizację proponowanego 

programu, -  1 kolacje, 1  śniadanie,  - Ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA, - opłaty  parkingowe, - podatek 

VAT, - bilet wstępu do Kopalni Bochnia,  

- nocleg w komorze Warzyn (łóżka piętrowe bez pościeli.  Osoby, które wykupują noclegi bez pościeli 

zobowiązane są do zabrania własnych śpiworów oraz ciepłej odzieży. Nocleg z pościelą dopłata 15 zł/ os.) 

- program z licznymi atrakcjami, 

 

 Nocleg; Zorganizowany pobyt w  niezwykłej solnej scenerii bocheńskiej kopalni soli łączy elementy 

integracyjne, edukacyjne oraz profilaktykę zdrowotną. Noc w solnych podziemiach to nie tylko zdrowy sen. 

Pobyt, rozpoczynający się w godzinach popołudniowych wypełniony jest atrakcjami, jakich nie 

znajdziecie nigdzie indziej m.in. zjazd 140-m zjeżdżalnią,  projekcja filmu w podziemnym kinie czy 

zabawa na parkiecie dyskoteki 250 m pod ziemią, to tylko część niespodzianek czekających na 

uczestników. Do dyspozycji jest również sprzęt sportowy oraz boisko. Przeciwwskazania do zjazdu 

stanowią niewydolność krążeniowa i oddechowa, klaustrofobia. 

 

 Nocne Zwiedzanie; Ta nietypowa, bo odbywająca się w godzinach nocnych, wycieczka po podziemnym 

mieście dostarczy wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Poznają oni fascynującą historię 

górnictwa przekazaną w niezwykły sposób: z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekcji 

filmowych, holograficznych oraz interaktywnych inscenizacji i słuchowisk przestrzennych. Podczas 

wyprawy uczestnicy spotkają średniowiecznych górników, a także znane postacie historyczne. Dowiedzą 

się jak dawniej funkcjonował system transportowy i system wentylacji w kopalni, poznają dawne zawody 

oraz przekonają się o sile podziemnych żywiołów, z jakim zmagali się pracujący pod ziemią górnicy. 

 

 Leczniczy mikroklimat; Zdrowy sen w wyjątkowej atmosferze solnych wyrobisk to nietypowa forma 

inhalacji, wpływająca na poprawę odporności. Mikroklimat podziemnych komór z powodzeniem 

wykorzystywany jest do leczenia schorzeń układu oddechowego, astmy i alergii przez Podziemny Ośrodek 

Leczniczy działający przy Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia. Powietrze charakteryzuje się wyjątkową 

czystością bakteriologiczną, dużą zawartością chlorku sodu oraz pierwiastków takich jak mangan, magnez i 

wapń, stałą temperaturą (ok.16°C) oraz wysoką wilgotnością względną (ok. 70%). 

 

 Zwiedzanie Parku Archeologicznego; Osada VI  -  W Osadzie Oraczy, wśród zrekonstruowanych zagród i budynków średniowiecze 

ciągle trwa. Każdy z budynków wyposażony jest w sprzęty i narzędzia odpowiednie do funkcji jaką kiedyś pełnił. Do większości z nich 

można wejść, a w niektórych czekają na Was osadnicy, którzy ciekawie opowiadają o życiu w XIII wieku i demonstrują 

średniowieczne rzemiosła. Można zacząć od warzelni soli i spróbować własnoręcznie otrzymać sól z solanki. W „zagrodzie garncarki” 

panie osadniczki pokażą cały proces lepienia garnuszka z gliny i pomogą Wam ulepić własne naczynia. Czeka również tajemnicza 

zielarka w swej pachnącej przeróżnymi roślinami chacie. 

 

Program imprezy :   
 Zbiórka. Przejazd  autokaru do Bochni. 

 Zwiedzanie Bochni. 

 Nocleg w kopalni wraz z bogatym programem animacyjnymi i mnóstwem atrakcji, (Zjazdy na pobyt nocny odbywają się w 

godzinach od 17.00 do 19.00. Dokładna godzina zjazdu podana jest na potwierdzeniu rezerwacji.  Wyjazd na powierzchnię odbywa 

się w godzinach od 8.00 do 10.00. Grupy wyjeżdżają w kolejności, w jakiej zjeżdżały do kopalni). 

 Zwiedzanie osady archeologicznej i uczestnictwo w warsztatach. 

 Powrót w godzinach popołudniowych. 

 

Terminy są uzależnione od  możliwości dokonania rezerwacji w Kopalni  Bochnia. Cena uzależniona jest od ilości osób i miejsca wsiadania 

grupy.  Dla grup przewidujemy udział opiekunów Gratis. Program jest ramowy. Zależy od wybranych atrakcji. 

 

 

Organizatorem jest firma Biuro Podróży ABC WILK posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów                    

i Pośredników Turystyki nr 960 prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Gwarancję 

Ubezpieczeniową Signal Iduna.  

Tel: 603-570-301, kontakt@abcwilk.pl , www.abcwilk.pl 


