


PREZENTACJE

Nie tylko

Kopalnia soli w Wieliczce
jest jednym z bardziej

znanych obiektów
turystycznych w Polsce.

Jednak jak się okazuje, ta
rozpoznuwalność j est dość

powierzchoh)na i niepełna.
I z tego powodu nie wszyscy

d o s t at e c znie wy ko r 7y stuj q
potencj uł tego miejsca.
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wiedzenie kopalni
w Wieliczcę było
swego czasu żelaznym
punktem wycieczek
szkolnych odwiedza-

jących Małopolskę. Niestety okazuje
się, że dla wielu polskich turystów
byłato jedyna w życiu okazja do od-
wiedzenia tego niezwykłego miej sca.
Tymczasem możliwości, jakie stwarza
to potężne przedsiębiorstwo, są duzo
większe'

CO WIEMY?
o tym' żęwiedza o atrakcjach tury-

stycznych i możliwościach Wieliczki
jest za mała, mówią między innymi
badania przeprowadzone przez TNS
OBOP na zlecenie Kopalni. Wynika
z nich, że zdecydowana większośó
polskich turystów (70 proc.) odwiedza
ją tylko raz. Jednązprzyczynpoda-
wanych przez respondentów jest brak
przekonania, co nowego można w tam
zobaczyć w stosunku do tego, co się
już widzialo (.jedna wizyla wystar-
czy").

Jest to powiązane z faktęm, Żę
większośó Polaków, którzy odwiedzili
kopalnię, nie korzystało z Żadnych
innych usług poza zwiedzatiem, a ct
co korzystali, wymieniają tylko ręstau-
rację i uzdrowisko. Być może dlatego
wymagania badanych turystów, którzy
chcą odwiedzić Kopalnię Soli Wielicz-
ka, ograriczają się do standardu, czyli
przewodnika ta żyw o opowiadaj ącego
o historii kopalni, jej powstaniu, a tak-
że o legendach z nlą zw iązanych' Takie
propozycje jak pływanie łodzią po sło-
nym jeziorze czy przejazd pator amicz-
ną windą w cęlu podziwiania kopalni,
odbięrane są bardzo pozytywnie, ale
dość nieśmiało' A to ze względu na
zbyt skąpą informację o zakresie usług.

Ęmczasem możliwości są naprawdę
duże. CowuŻne, ich pełne wykorzysta-
nie znacznie poszęrza grupę klientów,
którzy mogliby być zainteresowani
odwiedzęniem Wieliczki.

ZDROWIE
Informacją' która dlawięlu furystów

może okazać się nowa' jest możliwośó
pobytu w Wieliczce w cęlach lęczni-
czych. Zdrowie mozna podreperować
zarówno na powierzchni, jak i pod

ziemią. Tradycje uzdro-
wiskowe są tu dośó dłu-
gie. JuŻ w XIX wieku
Wieliczka byłauzdto-
wiskięm' Kuracjusze
korzystali z kąpieli
solankowych. WspóŁ
częśnię sanatoryjne
tradycje kontynuuje
Uzdrowisko Kopalnia
Soli Więliczka. W ra-
mach jej działalności
uruchomiono tężnię
solankową. Uzdrowisko
za1muje się między innymi _]'vi]i
organizacją pobytów reha- s1!

bilitacyjnych i leczniczych. :::::l

PobyĘ mogą mieć różną formę:
turnusów ambulatoryj nych (zabiegi
pod ziemią) i kompleksowych (zabie-
gi pod ziemią. zakwaterowanie i wy-
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żyrvienie) - zarówno komercyjnych
(płatnych przez kuracjusza), jak l ze
skierowanięm, w ramach kontraktu
zNFZ.

NOCLEGI
Inną ciekawą usługą oferowaną

w ramach działalności Kopalni jest
możliwość zakwaterowania. Najbar-
dziej oryginalne są oczywiście noclegi
pod ziemią. Takię możliwości stwarza
Komora Słowackiego oraz Komora
Stajnia Gór Wschodnich. Ta pierwsza
to położone l25 metrów pod ziemią wy-
robisko, gdzte przy gotowano miejsca
noclegowe' Komora składa się z dwóch
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części' Pięrwsza z rn'ch - rekreacyjna
wyposażona jest w stanowiska multi-

mędialne oraz gry zręcznościowe (m. in.
stół do tenisa stołowego' piłkarzyki).
W drugiej części ztajdują się miejsca
noclegowe. Spać fu moŻnana jednyn
z 48 komfortowych łóżek. Spędzający
noc w Kopalni mogą równięż skorzy-
stać z podziemnej restauracji zlokaltzo-

wa-
n eJ

w bardzo
bliskim sąsiedz-

twie komory Słowackiego.
Zkolęi Komora Stajnia Gór Wschod-
nich jest autenĘczną stajnią, w której
jeszcze w XX wieku przeby.wały konie
pracujące pod ziemią. Goście, którzy
tu się znajdą, mogą odwiedzić pod-
ziemną czytelnię czy usiąść przy tężni
solankowej. Mogą równie Ż skorzystac
ze sprzętu do ćwiczęitfizycznych (orbi-
treków, biężni' ergometrów). Można tu
również obejrzeć kolekcję minerałów
orazzapoznać się z historią lęczrlicbł,a.
Kopalnia Soli Więliczka oferuje rów-
nież noclegi na powierzchni, w Hotelu
Grand Sal lub pokojach gościnnych
MĘn Solny.

GASTRONOMIA
Jak przystało na duży kompleks

turystyczny' Kopalnia świadczy rów-
nież usługi gastronomicznę. Gościę
mo gą z w Wr zę dzęnięm zaręzęrwować

w j ednej z po dziemny ch komór pyszny
posiłek, degustacj ę lub zorgattizow ać
przyjęcie okolicznościowe. Wybór
podziemnego wyrobiska uzaleŻniony
jest od liczby osób. Niewielka grupa
uczestników (do 30 osób) zapraszana
jest do komory Jana Haluszki II. Dla
większego grona osób przęznaczono
komory: Warszawa, Jana Haluszki
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I' Drozdowice IV, Drozdowicę III.
W ofercię znajduje się także przyjęcie
lr- formię biesiady, wzorowane rta tra-
dycyj nej górniczej karczmie piwnej.

Każdapodziemna komora ma wła-
sne, odrębne zaplecze gastronomiczne.
Posiłki przygotow}.wane są na miejscu,
w podziemnych kuchniach, wyłącznie
ze świeĘch, rnjwyŻszej jakości pro-
duktów. W rnęnu znaleźć, możnabardzo
bogaty w achlarz potraril tradycyjnej
kuchni polskiej, kuchni europejskich,
a takŻe autorskie dania szefa kuchni
oraz doskonałe desery i zakąski. Można
skorzystać z gotowych propozycji menu
lub też zamówić menu skomponowane
specj alnie ta daną okazję przez wielic-
kich kucharzy. Dodatkowo zapewniony
jest pełen wybór win i alkoholi z całego
świata

IMPREZY
Tak potężny obiekt jak Kopalnia

Soli Wieliczka stwarza duŻe możli-
wo ści organi zacji w szelkie go rodzaj u
imprez. W zabytkowych podziemiach
mogą odbywać się zarówno kamęralne
spotkania, jak i wielkie wydarzetia,na
które zaproszonych może zostać nawet
do 600 gości. I mpreza zorganizowana
w niezwykĘch solnych komnatach
z pewnością będzte wyróżniać się na
tle innych spotkań. Każda organizo-
wana w tym miejscu impreza może
być wzbogacona o dodatkowe atrak-
cje: zwiedzanie podziemii kopalni,
przępr aw ę promęm pt zez p o dziemte
jezioro, spotkanie ze Skarbnikięm -
dobrym duchem solnych podziemi,
występ górniczej orkiestry, pokaz
rzęźbięnia w soli, programy tęambu-
ildingowe itp.

sPoRT PoD ZlEMlĄ
Choć kopalnia nie kojarzy się ze

sportem' to jednak równięż tego typu
imprezy mogą i zpowodzeniem byĘ
organizowane pod ziemią. Komory
w kopalni pełnić mogą rolę pełno-
wymiarowej hali sportowej. BĘska-
wicznie stworzyć fu możnapodziemnę
boisko, parkiet taneczny, czy nawet
zbudowaó prawdziwy bokserski ring.
W wielickiej kopalni odbyło się wie-
le wydarzen sportowych. Mateusz
Kusznierewiczw sĘczniu 2001 roku
zeglował na wodach słonego jeziora

w komorze EtazmaBarącza,w czym
pomogła solidna dmuchawa. Jesienią
2008 roku w komorzę Warszawa po
raz pierwszy stanął podziemny ring.
Podczas walki rękawice skrzyżowali
Maciej Zegan iDariusz Snarski. W wal-
ce więczoru triumfował Zegan,który
zostałmistrzem Polski w kategorii lek_
kiej. Z kolei jesienią 2004 roku komora
Warszawa była miejscem niecodzien-
nego furnieju piłki noznej. ZmierzyĘ
się w nim drużyny małopolskich poli-
cjantów i... angielskich dyplomatów'
Na rym możliwości organizacji tego
typu imprez oczywiście się nie kończą.

Jak widaó na powyższych przy-
kładach, paleta usług, z jakich można
skorzystać w kopalni w Wieliczce, jest

PREZENTACJE

na tyle duŻa, że można zaproponować
wizytę w Ęm nienłyĘm miejscu nie-
mal każdemu klientowi. Imprezy orga-
nizowane w tak niezwykłym obiękcię
mająduŻo większą siłę promocyjną niż
zorganizowane w bardziej typowych
miejscach. Choó na mĄ ruch tury-
sĘczty kopalnia nię może narzekaó,
to jak widać rówtięŻ w tej materii są
jeszcze spore mozliwości. W te.j chwili
poza powszechnie znaną trasą tury-
sĘ czną działa r ówntęż trasa gómicza,
która w zupełnie inny, akĘwny sposób
prezenĘ e solne podziemia. Wańo więc
proponowaó w irrytę * Ęm niezwykĘm
miejscu nie Ęlko wycieczkom szkol-
nym czy zagranicznym poznającym
Polskę w pigułce. O
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