
WYCIECZKA - kraków - 1 dzień
WIELICZKA

 
Wyjazd w Opola o godz. 6:30. Przejazd do Wieliczki:
wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje
ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do 
pokonania i  zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię.  Początek wędrówki zaczyna się
w  szybie Daniłowicza. To tutaj zwiedzający poznają swojego przewodnika, który podczas
wędrówki opowie im o  historii i  tajemnicach Kopalni. O  rządzących nią siłach przyrody
i  etosie ciężkiej pracy wielu pokoleń górników. Schodząc coraz niżej turysta odwiedzi
niezwykłe miejsca, solna skała poddała się mocy ludzkich rąk. Zobaczy wspaniałe maszyny
i  narzędzia górnicze. Pozna także inną stronę Kopalni. Legendę księżnej Kingi, która
przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. W  połowie szlaku ujrzy dedykowaną jej
cudowną kaplicę i  zdobiące ją jedyne w  swoim rodzaju solne dzieła sztuki. Wpadnie
w  zadumę słysząc kompozycję Fryderyka Chopina towarzyszącą świetlnemu spektaklowi
nad brzegiem jednego z  solankowych jezior. Po obiedzie w restauracji Karczma Górnicza,
która znajduje się 125 metrów pod ziemią,  nabierze sił na wędrówkę Trasą Muzeum Żup
Krakowskich. Tutaj na własne oczy zobaczy oprawiony w srebro róg tura z 1534 roku - Róg
Bractwa Kopaczy, przeżyje niezapomniane spotkanie z  historią, pozna dawne urządzenia
i  sprzęt górniczy. Dodatkowa trasa to 1,5 km wędrówka w  czasie, którą wieńczy wyjazd
windą na powierzchnię.
Przejazd z Wieliczki do Muzeum Lotnictwa Polskiego - muzeum w Krakowie zlokalizowane
na terenach dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, gromadzące eksponaty związane z
historią rozwoju lotnictwa. Liczba eksponowanych obecnie statków powietrznych
przekracza 200.
Powrót do Opola w godzinach wieczornych.
 
 
 

- przejazd autokarem
- realizację programu wycieczki, bilety wstępu, opiekę 
   lokalnych przewodników 
- opieka pilota wycieczki
- obiad
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatny udział 1 opiekuna / 15 dzieci

cena obejmuje:

Biuro turystyki "wesoły autobus" S.C. M. krupiński, M. Krupińska
46-022 Luboszyce, ul. Jodłowa 15, NIP: 9910530254, REGON: 384481980

 

WWW.WESOLYAUTOBUS.PL
BIURO@WESOLYAUTOBUS.PL

+ 48 512 115 106

cena >35 dzieci

160 ZŁ
>40 dzieci

150 ZŁ
>45 dzieci

140 ZŁ

rok szkolny 2019/2020

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie.

program wycieczki


