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kopalni soli. Powstała ok. 700 lat temu i była
częścią Zup Królewskich (razem z kopalnią
w Bochni]. W 1978 roku została Wpisana na
listę światowego dziedzictwa UNESC0' a od

20 lat jej podziemne labirynty opanowali tu-
ryści [zwiedzanie od godz. 7.30 do 19.30J'
Kopalnia ma 9 poziomów' Najgłębszy znajduje
się ok. 327 m pod ziemią. Najpopularniejsze są:

Trasa Turystyczna z kaplicą św. Kingi i muzeum
Zup Krakowskich oraz Trasa Górnicza [bilety:
normalny 55 zł, ulgowy 39 złJ' Na Szlaku Piel-
grzymkowym jest pierwsza na świecie pod-

ziemna kaplica poświęcona papieżowi Janowi
Pawłowi ll (bilety;dorośli 50 zł, dzieci 33 złJ.

{ Jak dojechać: jeśli nie własnym samocho-
dem, to łatwo tu trafić z Krakowa [ok' 10 km
z centrum miasta] komunikacją publiczną
- autobusem linii nr 304lub podmiejską kolejką
z Dworca Głównego do Stacji Wieliczka.
{ Noclegi: Z-osobowy pokój z łazienką i śnia-
daniem w hotelu Grand Sal kosztuje ok. 300 zł,

w pokojach gościnnych ,,Młyn Solny'' ok.

160-170 zł. Pod ziemią: Komora Słowackiego
- 130-150 złlosoba (w tym kolacja, śniadanie
i zwiedzanie jednej z trasJ, Komora Stajnia Gór
Wschodnich: 120 złlosoba. 0płata za wypoży-
czenie kompletu pościeli to dodatkowe 17 zł,
{ Dowiedz się więcej;
www.kopalnia.pl

Tężniasolankorra
Konstrukcję z odpornego na słoną wodę
drewna modrzewiowego wypełniają wiązl.

tarniny, które zmieniają wielicką soIankę r,l

spray działa'jący kojąco na drogi oddechov
Można wdychać spacerując po dziedzińcu
i murach budowli. Z wiezy [22 m wysokoś
można podziwiaĆ panoramę miasta i szyb1
gÓrnicze' Wstęp: 9 zł dorośli, 6 zł dzieci
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Powstawała ptzez ponad 7o lat
Tyle trwało wykonanie wystroju, m'in. figur [w tym
św King| i płaskorzeŹb solnych fich głóńnymi autorami są
górnicy: bracia Tomasz iJózef Markowscy iAntoni Wyrobek].
Kaplica jest imponująca - ma ponad 50 m długości,
15_18 szerokości i ok. 10 m wysokości. Jest częścią
Trasy Turystycznej i wciąż czynną świątynią W święta
[np. z okazji Barbórki] i niedziele odbywają się tu msźe.
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Repońerska opowieść o Bolesławie Paluchu' słynnym

";;;Ę 
Polskę lekarzu' Postaci banłnej i wy1ątkowej'- - 

śt*orzyłbryginalny System terapii Schorzeń

xóg".ł"ó"- źóanem pacjentÓw _ cudo}wir9a

tóćzył lekarzy, bo nzÓw pańyjnych' celeb rytÓw

i Ńsiąće ZWykłyCh śmieńelników' Poznajemv. j"99

dzieciństwo, karierę, dom iwielu znanych pacjentow

Ksi7ka w przystępny sposÓb tłumaczy mechanizm
- 
powstawańia żespołÓw bólowych kręgosłupa'

Dostajemy bezcenne rady, jak ZachowaĆ zdrowy

kręgosłup ijak sobie pomóc' gdy boti'

Unikąlny milrroldimat kopalni
Służy osobom, które mają kłopoty z częstymi infekcjami
dróg oddechowych, alergiami, astmą. Także osoby zdrowe
mogą korzystać z jego dobroczynnego wpływu _ powietrze
jest nasycone wilgocią chlorkiem sodu i mikroelementami.
Ma stałą temperaturę [ok' 9-12 st. C] i jest wolne od
zanieczyszczeń i alergenów. Goście zjeżdżają pod ziemię
windą gdzie czeka na nich posiłek oraz miejsca do spania.

Tajemnicegórników
Możesz je poznać, zwiedzając w towarzystwie przewodnika
podziemne chodniki i komory. Uczestnicy wyprawy
otrzymują górniczy ekwipunek: kombinezon roboczy,
kaski, latarki, pochłaniacze' Podczas 3-godzinnej wędrówki
poznają techniki wydobywania soli, tajniki pracy i historie
z icia dawnych górników Mogą spróbować swoich sił
w mierzeniu stężenia metanu, rozdrabniania urobku.

patroni: Tffi pOIKl.pi
KsiąŻka dostępna we wszystkich dobrych księgarniach

oraz nawww.hitsalonik.Pl

7na1dŹ nas na Facebooku :

www.f acebook'eomledipresseksiazki
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