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Impreza Turystyczna numer 16 /2019 

Kopalnia Soli „WIELICZKA”  

   i Zamek Żupny  
  

    16 luty 2019 r. – sobota  
 

 
 

 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z ul. Kościuszki, godz. 8.15 wyjazd z Katowic (po 
zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd w kierunku Krakowa do Wieliczki. W programie zwiedzanie 
Zamku Żupnego z przewodnikiem (ekspozycja archeologiczna, historyczna, sala gotycka oraz 
największa w Polsce kolekcja solniczek), Kościół św. Klemensa, Rynek Górny z malowidłem 3D. 
Przejście do Kopalni Soli „Wieliczka” (rezerwacja godz. 12.40 i 12.45). Trasa do wyboru: 

• TURYSTYCZNA obejmuje 3,5 km chodników, które położone są na głębokości od 64m do 135m., 

temperatura pod ziemią wynosi 140–160C, w trakcie zwiedzania czas na wytchnienie w restauracji 

pod ziemią, a następnie zwiedzanie Muzeum Żupy pod ziemią, czas zwiedzania ok. 3,5 h. 

• GÓRNICZA nie łączy się z trasą turystyczną, wymaga sprawności fizycznej, odbywa się w 

grupach od 10 – 20 osób, pod okiem przodowego. Uczestnicy otrzymują ubranie ochronne 
i sprzęt górniczy: lampę, pochłaniacz i hełm. Uczestnik powinien posiadać nieprzemakalne 
obuwie. Trasa rozpoczyna się na szybie Regies, od poziomu 57m, a kończy się na poziomie 101m, 
czas wyprawy 3 h. Na trasie przejścia ze ślepra (początkującego górnika) zostajemy górnikiem 
znającym codzienne życie podziemi (certyfikat). Trasa dostępna dla osób po 10 roku życia. 

Po zwiedzaniu Kopalni Soli - czas wolny na posiłek we własnym zakresie.  
Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

 

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• Wstęp i przewodnik po Zamku Żupnym, 

• Pilot – przewodnik na całej trasie, 

• Rezerwacja zwiedzania Kopalni Soli zamku Żupnego,  

• Ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł, 

•    System słuchawkowy audio tour guide. 

koszt wycieczki: 62 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 56 zł 
 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., akt. Karta Turysty CCIiT)  
 

Dodatkowo na wstęp do Kopalni Soli: N - 60 zł, U* - 45 zł (Trasa górnicza + 4 zł) 
*(dzieci od 4 lat, młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia, emeryci i renciści po okazaniu ważnej legitymacji !) 

 

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu, (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w 
imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Wieliczka” 
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