Noclegi

Noclegi pod ziemią i na powierzchni
Sen to zdrowie, stanowi jedną z najważniejszych potrzeb biologicznych każdego człowieka. Jest
niezbędny do regeneracji organizmu, dodaje sił i energii. Dla wszystkich, którzy marzą by
oderwać się od otaczającej rzeczywistości, dla spragnionych spędzenia nocy w wyjątkowym
miejscu Kopalnia Soli „Wieliczka” ma niecodzienną ofertę noclegową. Nocleg w Kopalni to coś,
czego nie zapomni ani twoje ciało, ani twój duch.
Zdrowy

sen

w mikroklimacie

pozbawionym

alergenów

i zanieczyszczeń,

bogatym

w mikroelementy, przynosi ulgę alergikom i podnosi odporność organizmu. Cisza i spokój,
panujące ponad sto metrów pod powierzchnią ziemi zapewniają niesamowity odpoczynek
psychiczny i fizyczny oraz gwarantują jedyne w swoim rodzaju, bajkowe sny.
Komora Słowackiego
Komora Słowackiego to położone 125 metrów pod ziemią wyrobisko stanowiące komfortowy
kompleks wypoczynkowo-noclegowy, z którego mogą skorzystać turyści odwiedzający Kopalnię
Soli „Wieliczka”. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – rekreacyjna - wyposażona jest
w stanowiska multimedialne oraz gry zręcznościowe (m. in. stół do tenisa stołowego, piłkarzyki).
Młodsi turyści umilić sobie mogą czas np. na podziemnej dyskotece. W drugiej części komory
znajdują się miejsca noclegowe. Dla gości przygotowanych jest tu aż 48 komfortowych łóżek.
Spędzający noc w Kopalni mogą również skorzystać z podziemnej restauracji i w bardzo bliskim
sąsiedztwie komory Słowackiego zjeść pyszną kolację lub śniadanie.
Komora Stajnia Gór Wschodnich
Komora Stajnia Gór Wschodnich jest autentyczną stajnią, w której jeszcze w XX wieku
przebywały konie pracujące pod ziemią. Dziś do tego niezwykłego miejsca zapraszani są turyści
i kuracjusze, którzy chcą zaznać spokojnego i komfortowego snu w leczniczym mikroklimacie
wyrobisk solnych. W pięknych przestrzeniach Stajni Gór Wschodnich czas można przyjemnie
spędzić na relaksacji. Odwiedzić podziemną czytelnię oraz usiąść przy tężni solankowej. Dla
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Noclegi
aktywnych przygotowano zaś, sprzęt do ćwiczeń fizycznych (orbitreki, bieżnia, ergometry).
W oszklonych gablotach obejrzeć można wspaniałe okazy minerałów oraz zapoznać się z historią
lecznictwa. Obok nocy spędzonej pod ziemią w niepowtarzalnym mikroklimacie Kopalnia Soli
„Wieliczka” oferuje również noclegi na powierzchni w Hotelu Grand Sal **** lub pokojach
gościnnych „Młyn Solny”.
Hotel Grand Sal ****
Kameralny, czterogwiazdkowy hotel Kopalni Soli „Wieliczka” – Grand Sal, położony jest na
terenie malowniczego parku św. Kingi, tuż obok Szybu Daniłowicza, którym turyści wchodzą do
zabytkowych korytarzy kopalni. Obiekt powstał w 2008 roku w historycznym, budynku dawnych
Łazienek Salinarnych. Hotelowe wnętrza oraz elementy dekoracyjne podkreślają związek
obiektu z kopalnią. Stylizowane meble, najwyższej jakości tkaniny, wysmakowane detale tworzą
atmosferę komfortu, którą docenią nawet najbardziej wymagający Goście. Dyskretna elegancja
buduje klimat pełen ciepła i luksusu. Goście Hotelu Grand Sal **** mogą być pewni, że każdy z
nich będzie traktowany bardzo indywidualnie, z troską o zachowanie prywatności. Specjalnie
dobrana do potrzeb Klienta oferta gwarantuje satysfakcję ze wszystkich usług proponowanych
przez Hotel Grand Sal****.
Pokoje gościnne „Młyn Solny”
Pokoje Gościnne „Młyn Solny” należące do Kopalni Soli „Wieliczka” zostały otwarte z myślą
o turystach z całego świata, którzy przyjeżdżają zwiedzać zabytkową Kopalnię oraz kuracjuszach
podziemnego Uzdrowiska.

„Młyn Solny” to miejsce, gdzie domowa atmosfera łączy się

z doskonałymi warunkami wypoczynkowymi. Pokoje gościnne mieszczą się w samym sercu
Kopalni Soli „Wieliczka”, w zaadaptowanym budynku Młyna Solnego, w którym to przed laty
przetwarzano solny kruszec. Komfortowe pokoje pozwalają na chwilę wytchnienia po całym dniu,
a dogodne położenie „Młyna Solnego” - sprawia, że stanowi znakomity punkt wypadowy nie tylko
do Wieliczki lecz również do oddalonego o zaledwie 10 km centrum Krakowa.
Goście „Młyna Solnego" oraz Hotelu „Grand Sal” skorzystać mogą również z usług Uzdrowiska:
odnowy biologicznej, gabinetu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych skóry, masaży leczniczych
oraz relaksacyjnych.
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