Oferta najlepszych wycieczek szkolych
i pobytów edukacyjnych
do najstarszej kopalni soli kamiennej w Polsce

Podróżuj w czasie...

zwiedzaj, baw się
i zdobywaj wiedzę !

DLACZEGO KOPALNIA SOLI BOCHNIA TO IDEALNY WYBÓR NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ ?

Propozycje wycieczek szkolnych do kopalni soli przygotowaliśmy w taki sposób,
aby zaproponować zwiedzanie najstarszej kopalni soli w Polsce w formie dostosowanej 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
i podań. Stanowią one doskonałą propozycję na ciekawą wycieczkę szkolną, a także
nieszablonowy sposób na pierwsze spotkania z historią dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych.
Niech nasi mali odkrywcy w podziemiach kopalni odnajdą drogę do samodzielności, rozwiną
wyobraźnię, bliżej poznają swoich kolegów i docenią troskę swoich nauczycieli.
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.
Nocleg w kopalni soli to propozycja wycieczki szkolnej połączonej z profilaktyką zdrowotną.
Leczniczy mikroklimat bocheńskiej kopalni zapewnia zdrowy sen w dosłownym wymiarze.

NAJLEPSZA WYCIECZKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY !
• Pobyt w podziemiach kopalni to aktywna forma spędzenia czasu.
• Sceneria kopalni pobudza wyobraźnię, uruchamia procesy poznawcze, rozbudza ciekawość,
buduje relacje z innymi uczestnikami wycieczki.
• Zwiedzanie kopalni pozostawia bezcenne wspomnienia, które będą inspirować dzieci przez
kolejne miesiące, a może i lata.
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NAJLEPSZA WYCIECZKA DLA NAUCZYCIELI !

Zwiedzanie trasy turystycznej, jak i pobyty edukacyjne i integracyjne to nic innego jak
przeniesienie zajęć lekcyjnych do podziemi kopalni.
• Trasa turystyczna z ekspozycją multimedialną to lekcja historii i przyrody, dostosowana
odpowiednio do wieku zwiedzających.
• Pobyty edukacyjne to interdyscyplinarne zajęcia łączące dziedziny historii, przyrody,
języka polskiego, a nawet wychowania fizycznego.
• Wycieczka powinna bawić, ale też uczyć ! Kopalnia to miejsce pełne inspiracji dla uczniów,
ale i dla nauczycieli. Pobyt w kopalni może uzupełnić wiele tematów podejmowanych
podczas lekcji historii, przyrody, geografii, fizyki, języka polskiego.

NAJLEPSZA WYCIECZKA DLA RODZICÓW !
Rodzice mają 100 % pewności, że dzieci odwiedzają miejsce ciekawe, bezpieczne, w którym
nie tylko będą świetnie się bawić, uczyć, ale również powrócą do domu z nowymi
umiejętnościami.
Kopalnia to miejsce, które uczy podstaw samodzielności, rozbudza ciekawość i wyobraźnię
dzieci.

Informacje i rezerwacja dla grup:
Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Biuro Obsługi Klienta : tel. 14 692 67 52, 14 692 67 54
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WAŻNE !
Wycieczki szkolne do kopalni spełniają kryteria Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Dz.U. z 1 czerwca 2018
r. poz. 1055 § 2.

Zwiedzanie trasy turystycznej
z Podziemną Ekspozycją Multimedialną
Zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Bochni nie jest zwykłą wycieczką szkolną,
to niezwykła podróż przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska kopalni
obejmujące poziom August oraz poziom Sienkiewicz. Unikatowe komory solne
o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym, piękne wykute w soli
kaplice, rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze tworzą wyjątkowe,
zadziwiające podziemne miasto.
PODZIEMNA EKSPOZYCJA MULTIMEDIALNA
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.
Słuchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne prezentacje ukazujące
rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków sprawiają, że przedstawione
w ten sposób informacje utrwalają się na dłużej i są wyjątkowym uzupełnieniem
wiedzy zdobytej w szkolnej ławie. Zwiedanie kopalni można uzupełnić
o dodatkową usługę jaką jest podziemna przeprawa łodzią.
Zwiedzanie trasy turystycznej oferta dla szkół (grupa od 15 os)

Miesiące

I, II, III, XI, XII

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Bilet szkolny

32 zł

35 zł

Podziemna
przeprawa łodzią

20 zł

Zwiedzanie trasy turystycznej
z Podziemną Ekspozycją Multimedialną, przejściem
Końską Drogą i podziemną przeprawą łodzią
NOWOŚĆ ! Dla grup zorganizowanych udostępniamy wariant trasy turystycznej,
dostępny dla dzieci i młodzieży powyżej 7 roku życia. Poprowadzimy Was nie tylko
trasą turystyczną z Ekspozycją Multimedialną, ale również zobaczycie i przejdziecie
chodnikami zwanymi Końską Drogą. Skąd ta nazwa? To specjalne trakty
komunikacyjne powstałe w kopalni po to, żeby pracujące w niej konie mogły
swobodnie przechodzić pomiędzy poziomami kopalni. Co zobaczycie na trasie ?
Zwiedzicie trasę turystyczną z Ekspozycją Multimedialną, przejdziecie przez wąskie,
surowe korytarze, sprawdzicie, czy to prawda, że konie wędrowały po kopalni po
specjalnie dla nich budowanych drabinach ! Zobaczycie również niezwykłą
ciekawostkę przyrodniczą, jaką jest pył wulkaniczny z przed 13 mln lat. Ten wariant
trasy obejmuje przeprawę łodzią po zalanym solanką chodniku .

Zwiedzanie trasy turystycznej z Ekspozycją Multimedialną, przejściem
końską drogą i podziemną przeprawą łodzią(grupa od 15 os)

Miesiące

I, II, III, XI, XII

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Bilet normalny

87 zł

96 zł

Bilet ulgowy

74 zł

81 zł

Pobyty edukacyjne
POBYTY EDUKACYJNE W KOPALNI SOLI BOCHNIA:
• to aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach, które wspierają rozwój motoryczny
i sensoryczny najmłodszych dzieci, jak i grupy uczniów klas I do VI;
• to edukacja wynikająca z podstawy programowej połączona z dużą ilością zabawy;
• to podróż w czasie, podczas której młodzi odkrywcy prowadzeni są przez historię
kopalni soli, od średniowiecza po czasy współczesne;
• to impuls do rozbudzenia w dzieciach ich twórczej postawy;
• zwiedzanie kopalni rozwija spostrzegawczość i wyobraźnię, pobudza koordynację
wzrokowo-ruchową;
• to prezentacja wykorzystania nauki w praktyce.
ZAGADKOWA KOPALNIA
PROGRAM DLA ZERÓWKI I KLAS I-III
Program naszego pobytu edukacyjnego dla najmłodszych turystów 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 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. Uczestnicy wycieczki biorą także udział w zajęciach plastycznych i sportoworekreacyjnych.
KRÓLESTWO SKARBNIKA
PROGRAM DLA 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.
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. Zwiedzając kopalnię uczniowie zapoznają się z prawami, które
regulowały funkcjonowanie kopalni,a także rolą władcy jako osoby tworzącej prawa
dla ludzi i dla ich dobra.
Czas trwania każdego programu edukacyjnego wynosi ok. 4 h

Pobyty edukacyjne (grupa od 15 os)

Miesiące

I, II, III, XI, XII

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Bilet szkolny

45

51 zł

Podziemna przeprawa
łodzią

20 zł
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Pobyty integracyjne
POBYTY INTEGRACYJNE
Pobyty integracyjne to:
• budowanie więzi w grupie;
• integracja z rówieśnikami ale również z opiekunem / nauczycielem;
• nauka współpracy i gry w duchu zasady fair play;
• nauka logicznego myślenia i analizowania sytuacji.
Przygoda w Solnych Górach
PROGRAM DLA KLAS IV-VI
Proponujemy udział w zajęciach wzorowanych na dawnych pracach górniczych. Aby
pokonać trasę turystyczną i zdobyć punkty gwarantujące zwycięstwo trzeba nie tylko
wykazać się sprawnością i sprytem ale również umieć współpracować i wyciągać
pomocną dłoń.
Pobyty integracyjne (grupa od 15 os)

Miesiące

I, II, III, XI, XII

IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X

Bilet szkolny

45 zł

51 zł

Podziemna
przeprawa łodzią

20 zł
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Pobyt edukacyjny spotkanie ze św. Mikołajem
Z początkiem grudnia Mikołaj odwiedza zabytkowe solne wyrobiska ukryte ponad 200 metrów
pod ziemią, aby spotkać się z dziećmi i przekazać im swoją prawdziwą historię — historię
Mikołaja, biskupa z Miry, który bezinteresownie pomagał tym, którzy byli w potrzebie.
Tym razem to Mikołaj zwraca się o pomoc do dzieci. W trakcie zwiedzania najstarszej kopalni
soli w Polsce zagubił on, worek na prezenty i bardzo chciałby, aby ktoś pomógł mu go odszukać.
Zostawia w tym celu list ze wskazówkami, za pomocą, których będzie można odszukać
zaginiony przedmiot i dotrzeć wprost na spotkanie z Mikołajem.
Scenariusz pobytu edukacyjnego „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” został opracowany w taki
sposób, aby zaproponować interaktywną formę zwiedzania najstarszej kopalni soli w Polsce
w formie dostosowanej do potrzeb, dzieci z zerówki i klas I – III.
Pobyt edukacyjny „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, to spotkanie dzieci z tradycją, tak, by
mogły one poznać jej wagę, docenić jej siłę i jeszcze bardziej wzmocnić swoje więzy kulturowe,
społeczne i historyczne.
Czas trwania pobytu edukacyjnego: 4 h
Pobyty integracyjne (grupa od 15 os)

Miesiące

Oferta dostępna w miesiącu grudniu 2022

Bilet szkolny

55 zł

Podziemna przeprawa
łodzią

20 zł

Każde dziecko otrzymuje od św. Mikołaja drobny upominek.
Ze względów technicznych nie ma możliwości zwiezienia do kopalni własnych paczek.

Informacje i rezerwacja dla grup:
Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Biuro Obsługi Klienta : tel. 14 692 67 52, 14 692 67 54

Pobyty nocne
NOCLEGI POD ZIEMIĄ DLA GRUP SZKOLNYCH
Noclegi pod ziemią to :
• noc spędzona 250 m pod ziemią
• pobyt w zdrowym mikroklimacie solnych wyrobisk
• zwiedzanie najstarszej kopalni soli
• integracja i wypoczynek dla dzieci
• atrakcje inne niż dostępne w typowych parkach rozrywki (podziemne boisko,
przejazd górniczą kolejką, nocleg pod ziemią, przeprawa łodzią po zalanej solanką
komorze*
*Do pobytu nocnego można dodatkowo dokupić usługę podziemna przeprawa łodzią.
Pobyty nocne (grupa od 15 os)

Miesiące

I, II, III, XI, XII

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Bilet szkolny

90 zł

115 zł

Bilet ulgowy

95 zł

120 zł

Bilet normalny

110 zł

140 zł

Komplet pościeli

22 zł
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ZNIŻKI
• Pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 dzieci.
• Bilet szkolny przysługuje grupie dzieci (min. 15 osób) w wieku przedszkolnym oraz
uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, którzy realizują
wspólny program zwiedzania w oparciu o wcześniejszą rezerwację.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
• Wyjazd na powierzchnię po pobycie nocnym odbywa się w godzinach od 8.00 do
10.00.
• Grupy wyjeżdżają w kolejności w jakiej zjeżdżały do kopalni.
• Warunkiem organizacji pobytu nocnego w Kopalni Soli jest zebranie się minimalnej
liczby 50 uczestników.
• Osoby, które wykupują noclegi bez pościeli zobowiązane są do zabrania własnych
śpiworów.
• Temperatura w kopalni 14-16 °C, wilgotność powietrza 70%.
• Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież.
• Zjazd i wyjazd do/z kopalni obywa się windą górniczą, jednak na trasie
turystycznej do pokonania jest ok. 700 schodów. W związku z rozpoczęciem prac
remontowych w Szybiku Ważyn (wewnętrzna winda łącząca poziom August
z komorą Ważyn), zejście do Komory Ważyn możliwe jest wyłącznie schodami, co
uniemożliwia wejście do komory Ważyn osób z niepełnosprawnością ruchową,
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wyklucza możliwość zabrania
wózków dziecięcych.
• Pobyt pod ziemią odbywa się pod opieką przewodnika.
• Zjazd do kopalni jest zabroniony dla osób będących w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków.
• Do kopalni mogą samodzielnie zjeżdżać tylko osoby pełnoletnie.
• Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej.
• W kopalni zabrania się posiadania lub palenia tytoniu oraz posiadania środków
do wzniecania ognia.
• Zjazdy do kopalni odbywają się szybem Campi, przy ul. Campi 15.

Informacje i rezerwacja dla grup:
Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Biuro Obsługi Klienta : tel. 14 692 67 52, 14 692 67 54
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Usługi gastronomiczne
USŁUGI GASTRONOMICZNE DLA GRUP
Po zwiedzaniu kopalni możecie 250 m pod ziemią skorzystać z usług gastronomicznych.
Dla grup zorganizowanych zapewniamy wyżywienie po dokonaniu wcześniejszej
rezerwacji i wybraniu zestawu.
Zestawy obiadowe:
ZESTAW I - 36 zł
ROSÓŁ Z MAKARONEM 250 ml / 50 g
(wywar drobiowo - warzywny, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, makaron - mąka
pszenna, jaja, sól, pieprz)
DANIE GŁÓWNE:
KOTLET DROBIOWY PANIEROWANY + FRYTKI + SURÓWKA Z MARCHEWKI Z JABŁKIEM +
KOMPOT
Kotlet drobiowy panierowany 100 g, Frytki 120 g, Surówka z marchewki z jabłkiem 100 g,
Kompot 200 ml
ZESTAW II - 35 zł
ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM 250 ml / 50 g
(wywar drobiowo - warzywny, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, koncentrat
pomidorowy, śmietanka 18% i 30%, makaron-mąka pszenna, jaja, sól, pieprz)
DANIE GŁÓWNE:
KOTLET MIELONY + TALARKI Z PIECZONYCH ZIEMNIAKÓW + BURACZKI + KOMPOT
Kotlet mielony 100 g, Talarki z pieczonych ziemniaków 150 g, Buraczki 100 g,
kompot 200 ml
ZESTAW III - 32 zł
ZUPA OGÓRKOWA Z RYŻEM 250 ml
Zupa ogórkowa z ryżem (wywar drobiowo - warzywny, marchew, pietruszka, seler, por,
cebula, ogórek kiszony, ryż, śmietanka 18% i 30%, sól, pieprz)
DANIE GŁÓWNE:
PALUSZKI RYBNE + FRYTKI + SURÓWKA Z KAPUSTY + KOMPOT
Paluszki rybne 100 g, Frytki 120 g, Surówka z kapusty 100 g, kompot 200 ml
Bezpłatny posiłek przysługuje:
• kierownikowi lub pilotowi grupy szkolnej lub zorganizowanej, która ma zamówiony
posiłek
• 1 opiekunowi na pełne 10 dzieci w grupie szkolnej oraz przedszkolnej, która ma
zamówiony posiłek.
Menu przeznaczone jest dla grup szkolnych liczących minimum 15 osób.

Informacje i rezerwacja dla grup:
Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Biuro Obsługi Klienta : tel. 14 692 67 52, 14 692 67 54
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