Wydarzenia

Imprezy tematyczne
Podziemna eskapada
Oferta Podziemna eskapada, czyli wycieczka z przygodami to wspaniałe urozmaicenie spotkania
firmowego czy szkolenia dla pracowników. Wyprawa, która łączy w sobie zabawę i efektywny
team building, znakomicie wpływa na poprawę relacji w grupie. Uczy pokonywania przeszkód,
kształtuje umiejętności kontaktu z ludźmi i budowania dłuższej relacji. Uczestnicy przemierzają
szlak turystyczny Kopalni Soli „Wieliczka” i biorą udział w rozmaitych aktywnościach. Są
świadkami specjalnych animacji „światło – dźwięk” oraz osobiście wykonują czynności dawnych
górników. Konkurują między sobą budując kaszty czy tocząc bałwana solnego. Za każde
zwycięstwo uczestnicy nagradzani będą punktami, które na zakończenie uhonorowane będą
aktem nadania odpowiedniego do zasług tytułu.
Dodatkowo płatnym, ciekawym uzupełnieniem wyprawy mogą być zajęcia rzeźbienia w bryle soli
pod opieką prawdziwego górnika rzeźbiarza. Wspólne ociosywanie bryły soli sprawi, że
członkowie odkryją w sobie pokłady artyzmu i kreatywności. Po zakończeniu programu goście
mogą posilić się w solnej scenerii podziemnych komór lub spędzić czas na Wieczorze wielickim biesiadzie górniczej wzorowanej na tradycyjnej Karczmie piwnej.
Wieczór wielicki - biesiada górnicza
Tańce, hulanka, swawola. Cha cha, chi chi, hejże, hola! Przytaczając słowa wieszcza, Adama
Mickiewicza, tak możnaby rzeczywiście opisać atmosferę żartobliwej biesiady górniczej
organizowanej

w podziemnej

komorze.

Poznać

tu

można

tradycje

i obrzędy

górnicze, posmakować znakomitych wielickich potraw oraz pysznego chmielowego przysmaku
z pianą. Posiedzenie przy stole przeplatane będzie pieśniami, dowcipami i krasomówczymi
popisami. Bezkarnie będzie można tu przyszpilić ciętym komentarzem nawet swojego szefa.
Podczas tego wesołego wieczoru najważniejsza bowiem bystra głowa i mocny język. A czasem i na
odwrót. Czas uderzyć kuflem o stół i rozpocząć zabawę!
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Wydarzenia
Po całym dniu pracy, szkolenia czy konferencji wieczór to czas obowiązkowego odpoczynku.
Dlatego warto zapoznać się, co oferuje Wieczór wielicki – biesiada górnicza, podczas której
celebruje się górniczy zwyczaj nawiązujący wprost do tradycji Karczmy piwnej. Podczas tego
wieczoru w Kopalni Soli „Wieliczka” liczy się dobra towarzyska zabawa i współzawodnictwo.
Biesiadnicy otrzymają również jedyną w swoim rodzaju szansę na dołączenie do stanu górniczego,
pod warunkiem jednak, że najpierw wykonają „skok przez skórę”. Wartością dodatkową tej oferty
będzie z pewnością prezentacja elementów oryginalnych zwyczajów górniczych. Program
prowadzony jest przez aktorów scen krakowskich.
Warsztaty rzeźbiarskie
Warsztaty

rzeźbiarskie organizowane

w podziemiach

Kopalni

Soli

„Wieliczka”

to

całkowicie nowatorski pomysł na swobodne i twórcze spędzenie czasu dla grupy ludzi pracujących
ze sobą na co dzień, lub też grupy przyjaciół. Wielką zaletą tego programu jest bezpośrednie
nawiązanie do kopalnianych tradycji wydobywania soli oraz tworzenia z niej różnorakich
przedmiotów. Oferta, jedyna w swoim rodzaju na rynku, łączy w sobie zarówno zabawę, jak
i potrzebę współpracy jej uczestników.
Warsztaty rzeźbiarskie stanowić mogą znakomite uzupełnienie np. programu szkoleniowego czy
też firmowej imprezy integracyjnej – oferta realizuje bowiem znakomicie postulaty integracji
grupy, współpracy, komunikacji, zarządzania zespołem oraz czasem. Każdy uczestnik otrzymuje
certyfikat udziału w warsztatach.
Warsztaty kulinarne
Warsztaty kulinarne prowadzone przez znakomitych, wielokrotnie nagradzanych mistrzów
kulinarnych Kopalni Soli „Wieliczka”. Kunszt wielickich kucharzy doceniano w wielu konkursach
gastronomicznych

-

są

zdobywcami m.in. pucharu

Primerba

Cup

2011

–

jednego

z najważniejszych trofeów kulinarnych w Polsce.
Podczas warsztatów uczestnicy przechodzą szkolenie pod okiem profesjonalnych kucharzy,
wprowadzające ich w tajniki przygotowania poszczególnych dań. Bezpośredni kontakt
z zawodowymi kucharzami, to także możliwość zdobycia wiedzy i zadania pytań na temat
kulinarnych sekretów mistrzów.
Oferta, oprócz dobrej zabawy, ma także walor edukacyjny – każdy z uczestników poznaje techniki
i sposoby przygotowywania potraw, sekretne receptury, a także tajniki pracy kulinarnych
mistrzów. Oferta kładzie nacisk na komunikowanie się i współpracę w grupie, integruje zespół
wokół wspólnego celu. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w warsztatach. Warsztaty
doskonale wpisują się w program firmowej imprezy integracyjnej.
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Wydarzenia
Poznaj kopalnię nocą
Pod ziemią nie ma naturalnego światła. Dlatego sól tutaj mieni się tysiącem kryształów. Każda
bryła jest inna, ma inną formę, kształt i wnętrze. Z niektórych powstały solne rzeźby, innych nie
dotknęła ludzka ręka. Wszystkie są jednak pod jednym względem takie same – są po prostu
wyjątkowe. Poznawanie Kopalni nocą zawiera w sobie niespotykane pokłady emocji. Świat
podziemi podziwiany w świetle górniczych lamp zyskuje niepowtarzalny rys i zapada głęboko
w pamięć. Tworzy własny niepowtarzalny rytm. Każdy cień jest tu żywy, każdy odgłos kroków
głośny.
Oferta Poznaj kopalnię nocą to zwiedzanie solnych komór i korytarzy Kopalni Soli „Wieliczka”
przy świetle górniczych lamp. To świetny pomysł na urozmaicenie firmowego spotkania
i doskonały team building. Na szlaku tej przygody czekają na uczestników ekscytujące
doświadczenia ukazujące im trud pracy solnych górników. W gęstym mroku każdy członek grupy
odkryje w sobie mocne i słabe strony. Liczne zadania i niespodzianki jakie napotkają na swojej
drodze pozwolą odkryć w sobie pokłady pozytywnej energii, którą uczestnicy wykorzystają
z pewnością w codziennych relacjach w pracy. Program odbywa się po zamknięciu Kopalni dla
turystów. Zwiedzający otrzymują kaski i lampy górnicze oraz niezbędną wiedzę na temat zasad
obowiązujących pod ziemią. Na szlaku czeka wiele atrakcji, takich jak spotkanie z historycznymi
postaciami, animacje „światło – dźwięk” w malowniczej kaplicy św. Kingi, poczęstunek
„żupnikówką”.
Po zakończeniu zwiedzania Skarbnik, Dobry Duch podziemi, wręczy każdemu dyplom
potwierdzający udział w przygodzie.
Ekspedycja: Wieliczka
Unikatowy i niepowtarzalny program rozgrywany na nowej Trasie górniczej, dedykowany
integracji
współuczestników. W
asyście
przewodników-sztygara
i pomocnika
sztygara uczestnicy wyposażeni w górniczy ekwipunek (lampy, pochłaniacze i hełmy oraz
specjalne kombinezony) - przemierzają podziemia i eksplorują dotychczas nieudostępniane
turystom

części

kopalni.

Przewodnicy

w oryginalny

i żartobliwy

sposób

wprowadzają

uczestników w tajniki górniczego fachu tworząc przy tym niezwykłą atmosferę i klimat
zwiedzania.
Uczestnicy

uczą

się

posługiwania specjalistycznym

sprzętem oraz

wykonywania

codziennych czynności górników. Zdobyte umiejętności młodzi adepci sztuki górniczej
wykorzystują w trakcie podziemnej akcji ratunkowej, a wiedzę dotyczącą technik wydobycia soli
spożytkują w samodzielnie przeprowadzonym procesie jej obróbki. Na trasie nie może zabraknąć
chwili na prosty, górniczy posiłek oraz pamiątkowe, stylizowane zdjęcie brygady.
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Wydarzenia
Wspólne pokonywanie trudności wyzwala nieznane pokłady kreatywności, rozwija umiejętności
dokonywania wyborów i podejmowania decyzji oraz buduje fundamenty prawdziwego zespołu.
Program Ekspedycja: Wieliczka znakomicie uzupełni spotkanie firmowe czy firmową imprezę
integracyjną.
Skarb dla zuchwałych
Propozycja emocjonującej wyprawy do Kopalni, która może być uzupełnieniem szkolenia dla
pracowników, spotkania firmowego lub pomysłem na imprezę integracyjną. Uczestnicy
przemierzają Trasę turystyczną w poszukiwaniu tajemniczego skarbu, ukrytego w Kopalni przed
ponad stu laty przez Administratora Saliny.
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