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PODRÓŻE          naszE skaRby
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KAPLICA ŚW. KINGI,  
patronki górników, 
w całości wykuta 
jest w soli. 
Dosłownie zapiera 
dech swą urodą! 

Cuda arChitektury  
i sztuki ciesielskiej 
podziwiać chcą co 
roku i królowie, 
i gwiazdy Hollywood. 

uzDroWIsKoWA KomorA jezIoro WesseL  
znajduje się blisko komory stajnia Gór 
Wschodnich, gdzie są boksy do nocowania. 
A te, wraz z nowymi w ofercie leczniczej 
smok oraz Boczkowskiego, leżą aż 135 
metrów pod ziemią! 



Bezcenny skarb ukryty głęboko pod ziemią

U rokliwy Rynek Gór-
ny w Wieliczce od 
krakowskiego Ryn-

ku Głównego dzieli led-
wie 13 kilometrów. Stąd, 
już 11-minutowy spacer 
przez park i tężnię so-
lankową, zbudowaną z 
drzewa modrzewiowego, 
zaprowadzi nas do naj-
większego skarbu, który 
kryje polska ziemia. Do 
kopalni wpisanej na listę 
dziedzictwa UNESCO. Da-
je ona niezapomniane wra-
żenia z wiodącej aż na 135 
metrów pod ziemię trasy 
turystycznej, wyjątkowe-
go, podziemnego szlaku 
pielgrzymkowego Szczęść 
Boże oraz, bezcennego dla 
zdrowia uzdrowiska, które 
słynie z aerozoli solnych. 
Wielkich emocji dostarcza 
wyprawa trasą górniczą. 

Przodowy prowadzi od-
ważnych w nieudostęp-
nione do niedawna rejony 
wielickiej kopalni. 

To miejsce i dla gwiazd z 
Polski, jak Piotr Kupicha, 
i sław z Hollywood, jak 
Benedict Cumberbatch, a 
nawet królów, jak Albert 
II z Belgii – byli tu i za-
chwyceni nie mogli oczu 
oderwać od solnych rzeźb. 

W podziemnej krainie 
również na najmłodszych 
czekają niespodzianki. W 
Solilandii powita ich Duch 
Kopalni Skarbnik, a po 
śladach smoka solonia 
oprowadzi przyjazny so-
liludek. Każdy też może 
spróbować samodzielnie  
wykopać kryształki soli. 

To niepowtarzalne miej-
sce na rodzinne wyjazdy, 
ale też na śluby, wesela i… 

koncerty. Mikroklimatu ko-
palni nie da się odtworzyć 
na powierzchni! 

Uzdrowisko dobre na prawie wszystko
G Tężnia na powierzchni i uzdrowisko pod 
ziemią polecane są cierpiącym na astmę, 
POChP, nawracające infekcje górnych i 
dolnych dróg oddechowych oraz alergie. Sku-
teczne leczenie w podziemnych wyrobiskach 
górniczych gwarantuje powietrze, bogate 
w mikroelementy, o stałej temperaturze, 
wysokiej wilgotności, wolne od szkodliwego 
promieniowania i pozbawione zanieczyszczeń 
oraz alergenów. Kuracjusze czekają na przy-
jęcie ze skierowaniem tylko dwa miesiące. 
Sympatyczni lekarze są cały czas na miejscu. 

Wieliczka

polska
Wieliczka

ŚW. jAN PAWeŁ II  
wykuty w soli.  
stoi na szlaku 
pielgrzymkowym  
szczęść Boże. 

W moDrzeWIoWej TĘŻNI soLANKoWej  
powstaje naturalny solny aerozol, 
podobny do tego znad brzegu morza. 
stąd rozciąga się widok na całe miasto.

TrAsA DLA DzIeCI  
cieszy się olbrzymią 
popularnością. 
Tu padają 
najtrudniejsze 
pytania!

Rewia  33


