Wydarzenia

Imprezuj wśród soli
Kopalnię Soli „Wieliczka” można śmiało przyrównać do tętniącego życiem miasta, w którym
dzieje się wiele i nieustannie. Sól dodaje bowiem smaku nie tylko potrawom, ale również
wydarzeniom.
W kopalni odbywają się bale, przyjęcia, uroczyste gale i spotkania, konferencje, sympozja,
szkolenia, wystawy. Solne wnętrza cenione są nie tylko za urodę, ale również za dobrą akustykę.
Koncerty muzyki poważnej, dawnej lub opera w naturalny sposób wpisują się w przesiąkniętą
historią kopalnianą przestrzeń, jednak podziemna Wieliczka ma wiele twarzy. Bywa, że pod
ziemią rozbrzmiewają również rytmy bardziej popularne, a nawet rockowe.
Wśród soli nie ma rzeczy niemożliwych. W komorze Staszica, najwyższej udostępnionej do
zwiedzania turystom, miało miejsce zdarzenie odnotowane w Księdze Rekordów Guinnessa –
pierwszy w historii podziemny lot balonem. Był też skok na bungee oraz zmagania Mateusza
Kusznierewicza z deską windsurfingową i słonym jeziorem. Komorę Warszawę można łatwo
zmienić w salę balową, można też… w boisko do gry w piłkę nożną lub bokserski ring. Co roku w
szybie Daniłowicza rywalizują strażacy – szyb staje się dla nich klatką schodową wieżowca, którą
muszą pokonać w pełnym ekwipunku i w jak najkrótszym czasie, wydostając się z głębokości 110
m na powierzchnię.
Wydarzenia rangi gali Tour de Pologne, koncertu w ramach Festiwalu Misteria Paschalia czy gali
Miss World nie wyczerpują możliwości podziemnej Wieliczki. W zabytkowej kopalni odbywają
się również kameralne imprezy oraz rodzinne spotkania. Powiadają, że sól przynosi szczęście,
dlatego wiele młodych par decyduje się sakramentalne „tak” wypowiedzieć w kaplicy św. Kingi. A
potem? Potem wesele – huczne lub kameralne wedle życzenia.
Zalety imprez organizowanych w Kopalni Soli „Wieliczka” można mnożyć. Poza unikatowymi
wnętrzami, piękną, niespotykaną nigdzie indziej scenerią, należy zwrócić uwagę na doskonałą
obsługę gastronomiczną proponowaną gościom kopalni. Szefowie kuchni podziemnej restauracji,
wielokrotnie nagradzani za swoje kulinarne osiągnięcia, prześcigają się w kreowaniu receptur
nowych potraw tak, aby zadowolić najbardziej nawet wybrednych gości. O kunszcie szefów
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podziemnej kuchni najlepiej świadczy fakt, że z powodzeniem podejmują koronowane głowy,
prezydentów, premierów.
Miłym dodatkiem do imprezy może być zwiedzanie kopalni. To doskonała okazja na integrację
zespołu lub grupy przyjaciół oraz dobrą zabawą na przykład przy mierzeniu się z zadaniami na
Trasie górniczej.
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