Wydarzenia

Podziemne imprezy dla najmłodszych
Urodziny to dla każdego dziecka doniosłe wydarzenie. Gdy zbliża się ten długo wyczekiwany
dzień, wielu rodziców staje przed nie lada wyzwaniem, bo przecież idealne urodziny powinny być
niezapomniane, pełne atrakcji i niespodzianek. Urodziny w Kopalni Soli „Wieliczka” to
prawdziwy strzał w dziesiątkę, tu spełniają się dziecięce marzenia.
Wyprawa w wielickie podziemia gwarantuje świetną zabawę, moc atrakcji i niezwykłych przeżyć.
Niepowtarzalny nastrój i unikatowy charakter solnych komór zachwyci wszystkich gości,
sprawiając, że każdy maluch poczuje się tu wyjątkowo. Dla dzieci jest to szczególnie ważne, bo
rozwija poczucie własnej wartości. Odkrywając tajemnice kopalni mały jubilat będzie mógł
sprawdzić się w roli lidera grupy i gospodarza. Zjazd prawdziwą górniczą windą 135 m pod ziemię
oraz wędrówka kopalnianymi chodnikami to wspaniała przygoda, którą dzieci z pewnością
zapamiętają na długi czas.

Urodziny obfitowały w wiele zabaw i konkursów, nie zabrakło również mini dyskoteki oraz
poczęstunku dla dzieci. Ale największą niespodzianką i zaskoczeniem dla dzieci była wizyta
Skarbnika – mówi pani Agnieszka, mama małej Julki. Niezwykłe i wspaniałe – takie właśnie są
podziemne urodziny.
Tylko w kopalni mali jubilaci wraz z przyjaciółmi mogą świętować urodziny w towarzystwie
bajkowych postaci, które zamieszkują magiczną podziemną krainę Solilandię. Sympatyczny
Soliludek zapozna dzieci z tajemnicami górniczego fachu, a dobry duch kopalni Skarbnik zaprosi
do wspólnej zabawy. Pod ziemią nie zabraknie też niezbędnych elementów urodzin - tortu oraz
prezentów.
Oferta kopalni nie tylko bawi, ale i uczy. W solnym świecie dzieci w towarzystwie rówieśników
oprócz beztroskiej zabawy mogą zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz umiejętności
społeczne. Niezwykła interaktywna strefa zabaw zorganizowana w komorze Wincentego Witosa
to prawdziwy raj dla najmłodszych. Miejsce dedykowane specjalnie im, w którym w towarzystwie
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Wydarzenia
animatora mogą wziąć udział w grach, kreatywnych zabawach i konkursach, a także słodkich
warsztatach kulinarnych, podczas których własnoręcznie udekorują słodkie muffiny. Czekają tu
na nie także prawdziwe górnicze zadania: sygnalizacja szybowa, przetaczanie bałwanów czy
układanie tuneli na wzór kopalnianych chodników. Interaktywne eksponaty zachęcające do
samodzielnego poznawania podziemnego świata.
Oprócz zabawy podczas bajkowych urodzin, najmłodsi mogą wziąć udział w wesołej zabawie
karnawałowej podczas balu ze Skarbnikiem oraz pełnym atrakcji spotkaniu z Mikołajem.
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