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Podróże dalekie i bliskie

K opalnia Soli „Wieliczka” to jeden 
z najcenniejszych zabytków kul-
tury materialnej i duchowej na 

ziemiach polskich, rocznie odwiedza-
ny przez ponad milion turystów z całe-
go świata. To także zabytek klasy świa-
towej, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodni-
czego UNESCO. Podziemne miasto za-
chwyca wszystkich, którzy tu przyby-
wają. Ktokolwiek zwiedzi kopalnię, ten 
mówi: niezwykła, zdumiewająca, pięk-
na... Na wyjątkowość wielickiej kopal-
ni składa się naturalne piękno jej prze-
stronnych solnych komór, jak również 
oryginalny charakter obiektów rzemio-
sła górniczego oraz dzieł sztuki, wykona-
nych w soli przez samych górników dla 

ozdobienia komór. 
Kopalnia w Wieliczce położona jest na 
9 poziomach (z czego ostatni znajdu-
je się na głębokości 327 metrów pod zie-
mią), ma 2391 komór i 245 km chodni-
ków, które tworzą tajemniczy labirynt. 
Schodząc coraz głębiej pod ziemię tury-
ści odwiedzają niezwykłe miejsca, wyku-
te w soli komory, niesamowite podziem-
ne jeziora, majestatyczne konstrukcje 
ciesielskie, unikatowe solne rzeźby, 
wspaniałe maszyny i narzędzia górnicze. 
Oczywiście nie wszystkie korytarze są 
dostępne dla zwiedzających. Turyści wy-
brać mogą jedną z kilku tras: turystycz-
ną, górniczą, szlak pielgrzymkowy oraz 
niezwykłą wyprawę „Tajemnice wielic-
kiej kopalni”. Dla najmłodszych turystów 
przygotowana została specjalna trasa do 
Krainy Solilandii. Amatorzy wrażeń sko-
rzystać mogą z oferty podziemnych noc-
legów połączonych ze zwiedzaniem. 
Jedną z najpiękniejszych komór, a jed-
nocześnie największym podziemnym ko-

Kopalnia soli

W ielickie sztolnie prócz walorów tury-
stycznych mają dodatkowo jeszcze 

jedną zaletę – od dawna docenia się ich 
znaczenie lecznicze. Kopalniane powie-
trze, wolne od bakterii, wirusów i zanie-
czyszczeń, przynosi wyraźną ulgę osobom 
cierpiącym na choroby układu oddechowe-
go oraz różnego rodzaju alergie. Powstałe 
tu podziemne uzdrowisko proponuje kura-
cjuszom unikatową i skuteczną metodę le-
czenia – subterraneoterapię. Leczenie od-
bywa się także w ramach NFZ.

Podziemne uzdrowiskoTo jedyny obiekt górniczy 
na świecie czynny 
nieustannie od XIII wieku 
do dnia dzisiejszego!

w Wieliczce

ściołem jest znajdująca się na głęboko-
ści 101 metrów kaplica Św. Kingi, której 
wspaniały wystrój powstawał przez bli-
sko 100 lat. Zachwyca także niezwykłego 
koloru jeziorko w komorze Erazma Bara-
cza czy komora Michałowice z misterną 
konstrukcją z wielkich bali drzewnych.
Warto wiedzieć, że w kopalni znajduje 
się doskonała restauracja, a także sana-
torium. Odbywają się tu koncerty, spek-
takle teatralne i bale, wystawy, a nawet 
zawody sportowe – mecze piłki nożnej, 
bokserskie, turnieje tańca. 
Kopalnię zwiedzać można cały rok, ale 
najlepiej jest przyjechać tu poza sezo-
nem (na przykład jesienią, w tygodniu), 
by uniknąć kolejek do kas.

W komorze 
Erazma Baracza 
zachwyca 
niezwykłe jeziorko 
solankowe 
o głębokości 9 m

Patronką 
kopalni jest 

św. Kinga, 
której 

rzeźba  
znajduje się 

w jednym  
z korytarzy

Kuracjusze mogą korzystać  
z noclegów pod ziemią

W  kaplicy Św. Kingi 
zobaczymy zapierające 

dech w piersiach 
płaskorzeźby 

i ołtarze 

Na trasie górniczej turyści mają 
okazję popróbować prawdziwego 
górniczego fachu
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