Zwiedzanie

Podziemna przygoda dla najmłodszych
Każdego roku Kopalnię Soli „Wieliczka” odwiedza ponad milion turystów, a wśród nich również
dzieci. Wielickie podziemia to miejsce wprost stworzone dla dzieci. Kręte korytarze, unikalne
solne komory kryją w sobie wiele tajemnic, które często dostrzeże tylko uważne oko małego
podróżnika.
W solnych wnętrzach odżywają stare baśnie i legendy. Maluchy zupełnie słusznie spodziewają się,
że spotkają w kopalni Skarbnika oraz skrzaty – nie tylko te rzeźbione w soli! Mali miłośnicy bajek
bez trudu podczas spaceru Trasą turystyczną odnajdują dowody na istnienie Solilandii - magicznej
krainy położonej hen daleko, w głębi wielickiej kopalni. Zwiedzanie wzbogacone jest o quizy,
konkursy, zabawy.
Również starsze dzieci nie będą się w kopalni nudzić. Mogą nie tylko zwiedzić Trasę turystyczną,
ale również Trasę górniczą i poczuć się jak prawdziwi eksploratorzy kopalnianych głębin. „Młody
górnik” to doskonała propozycja na szkolną wycieczkę. Wędrówka podziemnymi korytarzami,
połączona z wykonywaniem górniczych zadań daje wyobrażenie o funkcjonowaniu dawnej
kopalni i wprowadza w życie zasadę nauki poprzez zabawę. W scenariusz tej aktywnej wyprawy
wpleciono treści z programów nauczania matematyki, fizyki, przyrody (zwłaszcza geologii). Na
sam koniec młodzi górnicy przechodzą test, który zweryfikuje zdobytą podczas zwiedzania
wiedzę, jego pozytywny wynik potwierdzi stosowny dyplom. Szlak jest dostępny dla dzieci od 10.
roku życia.
Na głębokości 125 m w komorze Witos znajduje się podziemny plac zabaw. To prawdziwy raj dla
dzieciaków, w którym czekają m.in. interaktywne gry i zabawy inspirowane historią i geologią
Kopalni Soli „Wieliczka”. W komorze Lill Górna najmłodsi turyści mogą skorzystać z ponad 20
multimedialnych aplikacji, które jednocześnie bawiąc i ucząc są prawdziwą skarbnicą wiedzy o
kopalni. Czeka na nich również seans w kinie 5D oraz multimedialny pokaz w formie mappingu w
komorze Kazanów.
Atrakcje, niespodzianki oraz wędrówka po solnym labiryncie wzmagają apetyt. Znajdująca się na
głębokości 125 m restauracja na pewno zaspokoi głód badaczy bajek, kopalnianych eksploratorów
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oraz młodych górników. Siły zregenerować można również podczas noclegu w komorze
Słowackiego. Zdrowe kopalniane powietrze sprawia, że wśród soli śnią się wyłącznie kolorowe
sny.
Wszystkie propozycje skierowane do dzieci łączy jedna zasada – najlepiej uczyć się przez zabawę i
doświadczenie. Decydując się na zwiedzanie kopalni z dziećmi, nie trafimy zatem na nużące
prelekcje, wykłady. Przewodnicy zaszczepią w najmłodszych odwiedzających pasję do
odkrywania, poznawania historii, z którego zadowolone będą zarówno dzieci, jak i rodzice.
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