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KOPALNIA SOLI
BOCHNIA

Przekazujemy w Państwa ręce katalog z propozycjami wycieczek szkolnych 
do Kopalni Soli w Bochni. Naszą ofertę przygotowaliśmy w taki sposób, 
aby zaproponować wizytę w kopalni w formach dostosowanych do potrzeb 
różnych grup wiekowych uczniów – od przedszkola do szkoły średniej.

Dla najmłodszych turystów przygotowaliśmy pięć programów edukacyjnych, 
których scenariusze oparte zostały na spotkaniach z tajemniczymi bohaterami 
bocheńskich legend. Stanowią one doskonałą propozycję na pierwsze 
wycieczki szkolne, a także nieszablonowy sposób na spotkanie z historią dla 
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Starszym uczniom proponujemy aktywną formę zwiedzania jaką jest gra 
integracyjna „Przygoda w solnych górach”. Poznając historię zabytkowej 
kopalni soli uczniowie gromadzą wiedzę, którą będą musieli jak najlepiej 
wykorzystać rywalizując o punkty dla swojej drużyny. 

Pobyty nocne w solnych podziemiach to propozycja wycieczki szkolnej 
połączonej z profilaktyką zdrowotną. Leczniczy mikroklimat bocheńskiej 
kopalni zapewnia zdrowy sen w dosłownym wymiarze.

Zapraszamy serdecznie!

SZANOWNI PAŃSTWO,

Niezwykła sceneria 
i unikatowość bocheńskiej 
kopalni soli w skali świata 
zostały docenione przez 
ekspertów z Komisji 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO – 23 czerwca 
2013 roku zapadła decyzja 
o dopisaniu bocheńskiej żupy 
do tej prestiżowej listy.
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Dostępna w bocheńskiej kopalni Podziemna Ekspozycja 
Multimedialna sprawia, że zwiedzanie ma charakter podróży 
w czasie. Podróż przez historię górnictwa solnego rozpoczyna 
się w epoce panowania księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej 
Kingi. Spotkania z polskimi królami, żupnikami genueńskimi, a także 
duchem mnicha cystersa stanowią niecodzienną lekcję historii.

ZWIEDZANIE KOPALNI

ZWIEDZANIE KOPALNI

Multimedialna lekcja historii
 słuchowiska przestrzenne
 animacje
 interaktywne prezentacje

Przydatne informacje

Niezwykła podróż przez 
zadziwiające podziemne miasto
 Podziemna Ekspozycja Multimedialna
 unikatowe komory solne
 piękne wykute w soli kaplice i rzeźby solne
 narzędzia i urządzenia górnicze

 Temperatura w kopalni 15-17°C 
– prosimy o zabranie ciepłej odzieży.

 Do pokonania jest około 700 schodów 
– wymagane pełne, wygodne obuwie.

 Przeciwwskazania do zjazdu: niewydolność krążeniowa  
i oddechowa oraz klaustrofobia.

 Czas trwania: ok. 3 godzin 
(łącznie z czasem zjazdu i wyjazdu z kopalni).

 Wymagana wcześniejsza rezerwacja.
 W przypadku grup w skład, których wchodzą osoby niepełnosprawne 

konieczna jest informacja już na etapie dokonywania rezerwacji.
 Istnieje możliwość zamówienia obiadu. Zobacz menu dla grup str. 25-27.

Cennik
BILET NORMALNY

I, II, III, XI, XII 37 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 44 zł/os.

BILET ULGOWY

I, II, III, XI, XII 30 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 36 zł/os.

BILET SZKOLNY

I, II, III, XI, XII 26 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 28 zł/os.

Bilet szkolny przysługuje grupie min. 15 dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkoły 
podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, realizującej wspólny program zwiedzania w 

oparciu o wcześniejszą rezerwację.

Bilet ulgowy przysługuje studentom do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji 
studenckiej, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez ZUS lub 
KRUS, seniorom powyżej 60 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia.

Pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 dzieci oraz kierownikowi grupy.

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

www.kopalnia-bochnia.pl
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PODZIEMNA
PRZEPRAWA ŁODZIĄ

PODZIEMNA
PRZEPRAWA ŁODZIĄ

Pomiędzy solnymi górami, znajduje się 
podziemny, zalany solanką korytarz – 
Komora 81. To właśnie tam bocheńscy flisacy 
organizują niezwykłą przeprawę łodzią.

Przydatne informacje

 Oferta dostępna jest dla osób pełnosprawnych 
i poruszających się samodzielnie.

 Czas trwania: ok. 1 godzina 
(łącznie z czasem dojścia i powrotu).

 Wymagana wcześniejsza rezerwacja.

Cena
przeprawa łodzią 14 zł/os.
Przeprawa łodzią dostępna jest wyłącznie jako usługa 

dodatkowa, dołączona do dowolnego pobytu w kopalni.

Niezwykły podziemny rejs
 226 m pod ziemią
 korytarz o długości 120 m

Doskonałe
           uzupełnienie zwiedzania 

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

www.kopalnia-bochnia.pl
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TRASA PRZYRODNICZA
Trasa przyrodnicza wiedzie wzdłuż „surowych” wnętrz 
bocheńskiej kopalni. Uczniowie będą mogli zobaczyć 
skały i minerały budujące złoże: sole północne, środkowe, 
południowe, gipsy i anhydryty, w tym znane na świecie 
bocheńskie trzewiowce – charakterystycznie zafałdowane 
anhydryty, a także wkładkę tufitową (pył wulkaniczny), będącą 
śladem po dawnej działalności wulkanicznej w regionie. 

Podczas wycieczki będzie można zaobserwować jak działalność 
człowieka wpłynęła na powstanie unikatowego środowiska 
panującego w solnych wyrobiskach, charakteryzującego się 
skupiskami solnych nacieków, wykwitów, kalafiorów, a także 
jak doszło do powstania halitu fluorescencyjnego, jaka jest idea 
fluorescencji i dlaczego jest to zjawisko bardzo rzadkie.

TRASA
PRZYRODNICZA

Cennik
bilet normalny 37 zł/os.
bilet ulgowy 32 zł/os.
Bilet ulgowy przysługuje grupie min. 15 dzieci w wieku 

szkolnym, realizującej wspólny program zwiedzania 
w oparciu o wcześniejszą rezerwację. Pobyt bezpłatny 

przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 dzieci oraz 
kierownikowi grupy. 

Przydatne informacje

 Temperatura w kopalni 15-17°C 
– prosimy o zabranie ciepłej odzieży.

 Wymagane pełne, wygodne obuwie.
 Trasa dostępna dla osób pełnosprawnych 

i poruszających się samodzielnie.
 W przypadku zorganizowanych grup szkolnych 

minimalny wiek uczestników: 10 lat.
 Czas trwania: ok. 3 godzin 

(łącznie z czasem zjazdu i wyjazdu z kopalni).
 Wymagana wcześniejsza rezerwacja.
 Istnieje możliwość zamówienia obiadu. Zobacz 

menu dla grup str. 25-27.

Poznaj historię geologiczną
                      złoża bocheńskiegoTrasa przyrodnicza:

 korytarze poziomów Sienkiewicz, 
Lobkowicz oraz August

 pobyt w Komorze Ważyn
 podziemna przeprawa łodzią

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.
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POBYT NOCNY
Połączenie integracji, edukacji 
i wypoczynku w leczniczym 
mikroklimacie podziemnych 
komór solnych

POBYT NOCNY

Cennik
BILET NORMALNY

I, II, III, XI, XII 58 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 78 zł/os.

BILET ULGOWY

I, II, III, XI, XII 48 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 68 zł/os.

BILET SZKOLNY

I, II, III, XI, XII 45 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 65 zł/os.
KOMPLET POŚCIELI 15 zł/os.

Atrakcje:
 zwiedzanie zabytkowej kopalni soli
 zjazd 140-metrową zjeżdżalnią
 zabawa na podziemnym boisku sportowym
 dyskoteka 250 m pod ziemią

Dla podniesienia komfortu uczestników pobytu nocnego 
w komorze Ważyn przeprowadzony został remont. Pojawiły się 
dwie komfortowe łazienki, a w części sypialnej nowe natryski. 
Również kopalniana kuchnia przeszła gruntowną modernizację. 
Teraz wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu, 
w Restauracji Ważynek – 250 metrów po ziemią.
Istnieje możliwość zamówienia posiłków!
Zobacz menu dla grup str. 25-27.

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

www.kopalnia-bochnia.pl
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POBYTY EDUKACYJNE

Zdobywanie nowej wiedzy odbywa się tu w znacznej części poprzez własną aktywność 
i zabawę, natomiast dzięki angażowaniu w ten proces wielu zmysłów, jest to forma atrakcyjna 
i przystępna dla przedstawicieli różnych stylów uczenia się, którzy mogą tutaj zobaczyć nowe 
rzeczy, wysłuchać ciekawych opowieści, dotknąć niecodziennych przedmiotów, a także 
samemu aktywnie zaangażować się w interesujące zadania i wyzwania. Takie polisensoryczne 
poznawanie świata ułatwia gromadzenie nowych informacji i utrzymywanie ich w pamięci. 

Zadania, z którymi dzieci mają do czynienia 
w ramach podziemnej wycieczki są na tyle 
ciekawe i różnorodne, że dają możliwość 
ujawnienia się wielu różnych talentów 
i zdolności, które nie zawsze są widoczne 
w typowych sytuacjach szkolnych. Również 
uczniowie, którzy na co dzień nie mają szansy 
odnosić sukcesów wśród swoich rówieśników, 
mogą zostać zauważeni i docenieni, co 
z kolei ma bardzo pozytywny wpływ na ich 
samoocenę i poczucie własnej wartości.

Oferowane programy edukacyjne obejmują wyważone proporcje między 
strukturyzacją czasu, co niektórym uczniom jest szczególnie potrzebne, 
by czuć się dobrze i bezpiecznie, a swobodą dającą dzieciom możliwość 
zaprezentowania się z nieco innej strony niż w klasie szkolnej. Korzyści 
czerpią nie tylko dzieci, które w niecodzienny sposób mogą spędzić 
czas, wzbogacając jednocześnie swoją wiedzę i doświadczenia, ale 
też nauczyciele, którzy mają możliwość obserwować swoich uczniów 
w nowych sytuacjach. 

Alternatywa dla
           standardowych lekcji

Połączenie ciekawej wycieczki
                            i zabawy z edukacją

Pobyty edukacyjne 
wspierają u uczniów:
 zdolność logicznego myślenia
 pamięć
 wyobraźnię
 umiejętność współdziałania
 cechy przywódcze
 bogate słownictwo
 talent plastyczny
 zdolności dziennikarskie

Korzyści czerpią
            nie tylko dzieci, ale też nauczyciele

POBYTY
EDUKACYJNE

www.kopalnia-bochnia.pl
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ZAGADKOWA KOPALNIA
(Program dla zerówki i klas I-III)
Program tego pobytu edukacyjnego został napisany tak, aby 
w możliwie najprostszy i najciekawszy sposób przekazać wiedzę 
na temat historii kopalni. Pomocnym narzędziem jest tutaj „Wielka 
Księga Podziemnych Zagadek”. Każda poprawnie odgadnięta 
zagadka zamienia się w magiczny przedmiot.

ŚLADAMI PRACY GÓRNIKA
(Program dla przedszkoli i klas I-III)
Przemierzając kopalniane korytarze uczestnicy wycieczki poznają 
historię wydobycia soli, a o trudach górniczego fachu opowiada im 
sam średniowieczny górnik. Uczniowie poznają dawne narzędzia 
i urządzenia, które służyły do urobku soli. Mali odkrywcy biorą 
także udział w zajęciach plastycznych i rekreacyjnych.

KRÓLESTWO SKARBNIKA
(Program dla przedszkoli i klas I-III)
Tajemnicza postać Bocheńskiego Skarbnika od lat wypatrywana 
jest przez pracujących górników i turystów odwiedzających 
kopalnię. Niewielu jest takich, którym udało się go spotkać. Pełna 
niespodzianek wyprawa solnymi korytarzami prowadzi młodych 
turystów wprost do odkrycia tajemnicy bocheńskiego skarbu 
i spotkania z dobrym duchem kopalni.

POBYTY EDUKACYJNE

Zagadki, zajęcia plastyczne,
       pełne niespodzianek wyprawy...

POBYTY
EDUKACYJNE

www.kopalnia-bochnia.pl
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POBYTY
EDUKACYJNE

Bilet szkolny
I, II, III, XI, XII 34 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 42 zł/os.
Bilet szkolny przysługuje grupie min. 15 dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz uczniom szkoły podstawowej, 
gimnazjum  lub szkoły średniej, realizującej wspólny 

program zwiedzania w oparciu o wcześniejszą rezerwację.

DAR KSIĘŻNEJ KINGI
(Program dla klas IV-VI)
Niezwykły dar, który mieszkańcy Bochni otrzymali od księżnej Kingi 
zmienił historię miasta i całego królestwa, dał początek wspaniałej 
historii wielu pokoleń górniczej pracy. Wiedzę zdobytą podczas 
spotkania ze świętą Kingą uczniowie będą mieli okazję sprawdzić 
rozwiązując quizy i zagadki.

KRÓLEWSKA KOPALNIA
(Program dla klas IV-VI)
Spotkanie z królem Kazimierzem Wielkim to niezwykła lekcja historii, 
geografii i ekonomii zarazem. Uczniowie zapoznają się z prawami, 
które regulowały funkcjonowanie kopalni, a także rolą władcy jako 
osoby tworzącej prawa dla ludzi i dla ich dobra.

POBYTY EDUKACYJNE

Przydatne informacje

 Czas trwania każdego programu wynosi 
4 godziny.

 Minimalna liczba uczestników: 15 dzieci.
 Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
 Pobyt bezpłatny przysługuje 

1 opiekunowi na każde 10 dzieci 
oraz kierownikowi grupy.

 Liczebność grupy zjeżdżającej do kopalni 
z jednym przewodnikiem nie może 
przekraczać 30 osób.

 Istnieje możliwość zamówienia obiadu. 
Zobacz menu dla grup str. 25-27.

Quizy, zagadki, spotkania
          z historycznymi postaciami

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

www.kopalnia-bochnia.pl
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PROGRAM
INTEGRACYJNY

PRZYGODA W SOLNYCH GÓRACH
(Gra integracyjna dla uczniów klas IV-VIII)
Proponujemy udział w zajęciach wzorowanych na dawnych 
pracach górniczych. 

Aby pokonać trasę i zdobyć punkty gwarantujące zwycięstwo 
trzeba nie tylko wykazać się sprawnością i sprytem, ale również 
umieć współpracować i wyciągać pomocną dłoń.

PROGRAM
INTEGRACYJNY

Bilet szkolny
I, II, III, XI, XII 34 zł/os.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 42 zł/os.
Bilet szkolny przysługuje grupie min. 15 dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz uczniom szkoły podstawowej, 
gimnazjum  lub szkoły średniej, realizującej wspólny 

program zwiedzania w oparciu o wcześniejszą rezerwację.

Przydatne informacje

 Minimalna liczba uczestników: 20 dzieci.
 Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
 Pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 

10 dzieci oraz kierownikowi grupy.
 Liczebność grupy zjeżdżającej do kopalni z jednym 

przewodnikiem nie może przekraczać 30 osób.
 Czas trwania ok. 3 godz.
 Istnieje możliwość zamówienia obiadu. Zobacz 

menu dla grup str. 25-27.

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

www.kopalnia-bochnia.pl
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Przydatne informacje

 Oferta dostępna jest wyłącznie dla grup zorganizowanych.
 Czas trwania ok. 3,5 godz., a w przypadku dokupienia trasy 

turystycznej ok. 5 godz.
 Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
 Pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 

10 dzieci oraz kierownikowi grupy.
 Liczebność grupy zjeżdżającej do kopalni z jednym 

przewodnikiem nie może przekraczać 30 osób.

ZABAWY OKOLICZNOŚCIOWE
ANDRZEJKI
W listopadzie bocheńska kopalnia soli nabiera szczególnie 
tajemniczego charakteru. Tradycyjne andrzejkowe wróżby 
i zabawa w podziemnej dyskotece to atrakcje jakie, czekają 
na uczestników zabawy andrzejkowej 250 metrów pod 
ziemią. W ramach oferty wszystkie dzieci otrzymują słodki 
poczęstunek.

MIKOŁAJKI
Każdego roku w grudniu do bocheńskiej kopalni przybywa 
Mikołaj z workiem po brzegi wypełnionym prezentami. 
Mikołajki w Kopalni Soli Bochnia to 3,5-godzinny program 
pełen atrakcji, wśród nich specjalnie na tą okazję 
przygotowany występ artystyczny i dyskoteka. 
Na każdego uczestnika czeka mikołajkowy prezent.

BAL KARNAWAŁOWY
W radosnym okresie karnawału Pani Zima zaprasza 
wszystkie dzieci na bal w niezwykłej solnej scenerii 
Komory Ważyn. Na uczestników zabawy czekają konkursy 
z nagrodami, wybór króla i królowej balu oraz słodki 
poczęstunek.

ZABAWY
OKOLICZNOŚCIOWE

Cena
zabawa okolicznościowa 44 zł/os.

Do każdej zabawy istnieje możliwość dokupienia 
zwiedzania kopalni w cenie 20 zł/os.

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

www.kopalnia-bochnia.pl
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PAKIETY PARTNERSKIE
PARK WODNY 
W KRAKOWIE
To jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów 
tego typu w Polsce z mnóstwem wodnych atrakcji, posiadający 
najdłuższą sieć zjeżdżalni. Pobyt w parku to wspaniały relaks 
dla każdego. Wśród atrakcji dla najmłodszych polecamy: Statek 
Piracki, Tęczową Zjeżdżalnię, Rwąca Rzekę i basen z falą.

Zwiedzanie kopalni + 70 min. w Parku Wodnym 39 zł/os.
Zwiedzanie kopalni + 130 min. w Parku Wodnym 45 zł/os.

RODZINNY PARK 
ROZRYWKI RABKOLAND
Rabkoland najmilszy park rozrywki. Dysponuje bogatą ofertą 
atrakcji rozrywkowych, typowych dla wesołego miasteczka. 
Usytuowany w Rabce-Zdrój Rabkoland to 16 ulic i 6 placów 
oznakowanych jak w prawdziwym mieście. Magię tego miasteczka 
tworzą ruchome figury, których jest już ponad 270, część z nich to 
prawdziwe Teatry Ruchomych Figur.

Zwiedzanie kopalni + Pakiet NO LIMIT 51 zł/os.

TEATR GROTESKA
Jeden z najstarszych i najbardziej renomowanych teatrów 
w Polsce. Organizuje znane w Polsce i na świecie imprezy 
plenerowe. Tworzy i promuje sztukę na najwyższym poziomie. 
Swoje przedstawienia kieruje do widza wielopokoleniowego, 
stawiając na wartości stylistyczne i estetyczne inscenizacji.

Zwiedzanie kopalni + wybrany spektakl 44 zł/os.

MUZEUM MOTYLI  
ARTHROPODA
Zabierz swoich uczniów na motyli pokaz mody. W Muzeum Motyli 
będą mogli na własne oczy przekonać się, za kogo najchętniej 
„przebierają” się owady i co dzięki temu zyskują? Wystawa, licząca 
ponad 5 tysięcy motyli z całego świata, zawiera prócz motyli 
również inne stawonogi chrząszcze, cykady, modliszki, skorpiony, 
pluskwiaki i pająki.

Zwiedzanie kopalni + lekcja przyrodnicza 35 zł/os.

PAKIETY
PARTNERSKIE

Przydatne informacje

 Oferta pakietów partnerskich dotyczy wyłącznie 
zorganizowanych grup dzieci w wieku szkolnym 
składających się z minimum 15 dzieci.

 Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
 Pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 

10 dzieci oraz kierownikowi grupy.
 Liczebność grupy zjeżdżającej do kopalni z jednym 

przewodnikiem nie może przekraczać 30 osób.

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.
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PODZIEMNA RESTAURACJA

PODZIEMNA
RESTAURACJA

Przydatne informacje

 Menu przeznaczone jest dla grup szkolnych liczących minimum 15 osób.
 Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
 Należy wybrać 1 zestaw dla całej grupy.

ŚNIADANIA I KOLACJE

Bufet szwedzki 18 zł 

OBIADY
Zestawy do samodzielnego skomponowania

Zupy

ROSÓŁ Z MAKARONEM 250 ml / 50 g
(wywar drobiowo-warzywny, marchew, pietruszka, seler, por, cebula,  5 zł
makaron – mąka pszenna, jaja, sól, pieprz)

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM 250 ml / 50 g
(wywar drobiowo-warzywny, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, koncentrat pomidorowy,  5 zł
śmietanka 18% i 30%, makaron – mąka pszenna, jaja, sól, pieprz)

ZUPA JARZYNOWA Z RYŻEM 250 ml / 50 g
(wywar drobiowo-warzywny, marchew, pietruszka, seler, por, cebula,  5 zł
brokuł, kalafior, ryż, śmietanka 18% i 30%, sól, pieprz)

ZUPA OGÓRKOWA Z RYŻEM 250 ml / 50 g
(wywar drobiowo-warzywny, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, 5 zł
ogórki kiszone, ryż, mąka pszenna, śmietanka 18% i 30%, sól, pieprz)

KRUPNIK 250 ml / 50 g
(wywar drobiowo-warzywny, marchew, pietruszka, seler, por, cebula,  5 zł
ziemniaki, kasza, śmietana 18%, natka pietruszki, sól, pieprz)

www.kopalnia-bochnia.pl
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PODZIEMNA RESTAURACJA
II Dania

FILET DROBIOWY PO PARYSKU 100 g  10 zł
(pierś z kurczaka, mąka pszenna, jaja, sól, pieprz)

PULPETY DROBIOWE W SOSIE ŚMIETANOWO-SEROWYM 100 g / 30 ml 13 zł
(filet z kurczaka, jajka, mąka pszenna, śmietanka 30%, serki topione, sól, pieprz)

TRADYCYJNY KOTLET SCHABOWY PANIEROWANY 100 g 10 zł
(schab, mąka pszenna, jajko, bułka tarta, sól, pieprz)

RYŻ ZAPIEKANY Z JABŁKAMI, SOSEM OWOCOWYM I BITĄ ŚMIETANĄ 200 g 12 zł
(ryż, jabłka, śmietana 18%, śmietanka 30%)

Dodatki

Surówki

SURÓWKA COLESŁAW (kapusta biała, marchew, chrzan, śmietana 18%, majonez) 120 g 3,50 zł

SURÓWKA Z MARCHEWKI I JABŁKA (marchew, jabłka, cukier, cytrynka) 120 g 3,50 zł

BURACZKI (buraki, jabłko, cebula ocet, chrzan, sól, cukier) 120 g 3,50 zł

MAKARON (mąka pszenna, jaja) 100 g 3 zł

ZIEMNIAKI (masło / mleko) 150 g 4 zł

FRYTKI 150 g 4,50 zł

KOMPOT 200 ml 2 zł

PODZIEMNA
RESTAURACJA

Zamówienia posiłków:
 +48 14 692 67 52   |    biuro@kopalnia-bochnia.pl

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.
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GODZINY ZJAZDÓW
DO KOPALNI

GODZINY ZJAZDÓW
DO KOPALNI
TURYŚCI INDYWIDUALNI
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

9.30* 12.00* 15.30*    *Istnieje możliwość dokupienia przeprawy łodzią, w przypadku zebrania się min. 15 chętnych osób.

13.00   16.00    zwiedzanie dla osób niepełnosprawnych nieposiadających przeciwwskazań do zjazdu do kopalni

10.30    zwiedzanie w języku angielskim

SOBOTA I NIEDZIELA

10.15   11.15   12.15   14.45   15.15   16.15    zwiedzanie kopalni

10.45   11.45   12.45   14.15   15.45    zwiedzanie kopalni + podziemna przeprawa łodziami

13.00   16.00    zwiedzanie dla osób niepełnosprawnych nieposiadających przeciwwskazań do zjazdu do kopalni

10.30     zwiedzanie w języku angielskim

GRUPY ZORGANIZOWANE
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

8.00-18.00    dokładna godzina zjazdu podawana jest przy rezerwacji

SOBOTA I NIEDZIELA

9.00-17.00    dokładna godzina zjazdu podawana jest przy rezerwacji

www.kopalnia-bochnia.pl
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Pobyt do 3 godzin – przewodnik w języku polskim 150 zł

Pobyt do 4 godzin – przewodnik w języku polskim 160 zł

Pobyt do 5 godzin – przewodnik w języku polskim 170 zł

Pobyt do 3 godzin – przewodnik w języku obcym* 210 zł

Pobyt do 4 godzin – przewodnik w języku obcym* 220 zł

Pobyt do 5 godzin – przewodnik w języku obcym* 230 zł

Pobyt nocny – przewodnik w języku polskim 230 zł

Pobyt nocny – przewodnik w języku obcym* 260 zł

Zajęcia edukacyjne – przewodnik w języku obcym* 240 zł

* Język angielski, niemiecki, rosyjski

Pobyt pod ziemią odbywa 
się pod opieką 
przewodnika.

Zwiedzanie Kopalni 
z przewodnikiem 
obcojęzycznym wymaga 
wcześniejszej rezerwacji.

Godzina i miejsce zjazdu 
do kopalni wskazywane 
są w czasie dokonywanej 
rezerwacji. 

Na trasie turystycznej 
pokonuje się około 700 
schodów. Zalecamy założenie 
wygodnego obuwia.

Biuro Obsługi Turystycznej 
nie dysponuje przechowalnią 
bagażu.

Liczebność grupy zjeżdżającej 
do kopalni z jednym 
przewodnikiem nie może 
przekraczać 30 osób.

Temperatura w kopalni  
wynosi 15-17 °C. Prosimy 
o zabranie ze sobą  
ciepłej odzieży.

W kopalni zabronione 
jest palenie tytoniu oraz 
posiadanie środków do 
wzniecania ognia.

Dzieci młodzież do 18 lat 
muszą przebywać pod opieką 
osoby dorosłej. 

W przypadku rezerwacji 
pobytów osób 
niepełnosprawnych konieczna 
jest wcześniejsza informacja. 

Przeciwwskazania do zjazdu 
do kopalni: niewydolność 
krążeniowa i oddechowa, 
klaustrofobia.

Przy szybie kopalni znajduje 
się bezpłatny parking dla 
autokarów i samochodów 
osobowych (ul. Campi 15)

DODATKOWE USŁUGI PRZEWODNICKIE CENNIK

INFORMACJE PRAKTYCZNE

ZNIŻKI

 Pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na 
każde 10 dzieci oraz kierownikowi grupy.

 Bilet szkolny przysługuje grupie min. 15 dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkoły 
podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, 
realizującej wspólny program zwiedzania 
w oparciu o wcześniejszą rezerwację. 

 Bilet ulgowy przysługuje dzieciom od 3 roku 
życia, młodzieży szkolnej i studentom do 26 
roku życia po okazaniu ważnej legitymacji 
szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom 
po okazaniu ważnej legitymacji wydanej 
przez ZUS lub KRUS, seniorom powyżej 60 
roku życia po okazaniu ważnego dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego datę 
urodzenia.

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w organizacji ruchu turystycznego, jak również czasowego wyłączenia z programu pobytu niektórych atrakcji. 
Szczegółowe zasady zwiedzania określone zostały w „Regulaminie osób przebywających w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli Bochnia”.

DOJAZD

KOPALNIA SOLI BOCHNIA SP. Z O.O.
 ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
 +48 14 692 67 52
 +48 14 615 24 60
 +48 14 615 24 61

 biuro@kopalnia-bochnia.pl
 /kopalniabochnia/
 www.kopalnia-bochnia.pl
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