Kopalnia Soli Wieliczka !
Opis:
Kopalnia Soli w Wieliczce jest jednym z najcenniejszych i najbardziej fascynujących zabytków kultury
w Polsce, w roku 1978 roku została wpisana na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Złoża soli kamiennej były eksploatowane bez przerwy od XIII wieku (pierwsze wzmianki z 1251r.) do
roku 1996. Historia kopalni jest jednak o wiele dłuższa, złoża powstały około 13,5 miliona lat temu i
są ściśle związane z formowaniem Karpat. Znak towarowy Kopalni Soli w Wieliczce jest jednym z
najstarszych na świecie.
Powierzchnia kopalni, obejmuje korytarze, galerie i komory, a także podziemne jeziora. (znaczna
długość, przekracza 300 km a głębokość sięga 327 metrów. Jest też jednym z największych na świecie
muzeum górnictwa gdzie wśród eksponatów znajdziemy unikalny sprzęt górniczy ilustrujący rozwój
techniki górniczej w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych. Klimat kopalni sprzyja
leczeniu osób cierpiących na astmę i alergię.
Program:
• Wyjazd z Krakowa
• Wizyta w Kopalni - Szlak turystyczny rozpoczyna się na 64 m głębokości, gdzie docieramy schodząc
pieszo (dla osób starszych możliwość zjazdu windą).
• Trasa turystyczna liczy kilkanaście komór, a kończy 135 m pod powierzchnią ziemi. Wyjazd
napowierzchnie odbywa się windą.
• Powrót do Krakowa
Składowe usługi - co zawiera
Odbiór z hotelu
Opiekę pilota w języku angielskim
Transport klimatyzowanym busem
Przewodnika po kopalni
Wszystkie opłaty (bilety)
Powrót na miejsce odbioru
Czas trwania całej usługi:
Całość około - 4,5 godzin.
Transport busem - 1,5 godziny
Zwiedzanie pieszo - około 2,5-3 godzin
Okres realizacji usługi: Cały rok
Poszczególne dni realizacji usługi: Codziennie
Godziny realizacji usługi z ewentualnym podziałem na języki: 9:00, 15:05
Dostępne języki: angielski, francuski, włoski, rosyjski, niemiecki
Cena: normalny: 145,00 PLN, studencki/ulgowy: 115,00 PLN
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Kontakt:
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt
z pracownikami naszych hoteli:
Aparthotel Pergamin tel.: +48 12 630 91 65; e-mail: recepcja@hotelpergamin.pl
Pergamin Apartments tel.: +48 12 430 33 03; e-mail: apartments@hotelpergamin.p
Home Hotel Pergamin tel.: +48 12 395 70 15; e-mail: hotel@home-hotel.pl
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