Zwiedzanie

Przygoda w grupie
Szczypta talentu i kreatywności. Do tego porcja energii i wytrwałości. Wszystko razem
wymieszane z ciekawymi atrakcjami i zadaniami do wykonania. Podane w klimatycznym
otoczeniu solnych podziemi Kopalni Soli „Wieliczka”. Oto przepis na wyprawę doskonałą.
Wyjątkową zabawę oraz integrację.
Wędrówka po podziemiach przeplatana interesującymi zadaniami to świetna okazja, by się
zintegrować i wspólnie spędzić wolny czas. To również niekonwencjonalny sposób na integrację
i budowanie zgranego zespołu grupy pracowników. Idealny moment, w którym można na chwilę
poluzować służbowy krawat. Imprezy tematyczne organizowane przez Kopalnię Soli „Wieliczka”
to jednak jeszcze coś więcej. Niezwykłe solne korytarze i komory, przygody osadzone
w górniczych legendach i tradycjach. I wszystko to głęboko pod powierzchnią ziemi.
Uczestnicy tej przygody sprawdzą się w zadaniach, które pozwolą im poznać prawdę o życiu pod
ziemią. Wędrując solnymi korytarzami osobiście wykonają czynności dawnych górników.
Budując kaszty czy tocząc bałwana solnego poznają swoje możliwości, docenią przyjemność
współpracy w grupie. Wysiłek ten uhonorowany zostanie specjalnym pamiątkowym dokumentem
– aktem nadania zasłużonego ciężką pracą tytułu.
Na rządnych przygód odkrywców czeka też wielkie poszukiwanie tajemniczego skarbu, ukrytego
w kopalni przed ponad stu laty przez Administratora Saliny. Używając starych map oraz
wskazówek pozostawionych w solnych podziemiach grupa musi spróbować dotrzeć do skrzętnie
ukrytego skarbu. Czy wyprawa po majątek dawnego zarządcy okaże się sukcesem? Wiele zależeć
będzie od sprytu i zaangażowania uczestników wyzwania.
Grupa może również wybrać się na wędrówkę po wielickich podziemiach, oglądając je jedynie
przy świetle osobistych lamp górniczych - z pewnością jej uczestnicy poczują niezwykły nastrój
i dreszczyk emocji, jakie towarzyszą odkrywaniu tego, co nieznane.
Uatrakcyjnieniem podziemnej wycieczki może stać się rzeźbienie w bryle soli, organizowane
w surowej oprawie podziemnych wyrobisk. Pod opieką górnika rzeźbiarza, uczestnicy przygody
nauczą się trudnej sztuki posługiwania artystycznym dłutem. Po zakończeniu Podziemnej
eskapady będą mogli posilić się w solnej scenerii podziemnych komór lub wziąć udział
w biesiadzie wzorowanej na tradycyjnej, górniczej Karczmie piwnej. Po sutej kolacji grupa może
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Zwiedzanie
udać się na przyjemny spoczynek. W swoje progi zaprasza położona 125 m pod ziemią komora
Słowackiego. Wyrobisko stanowi komfortowy kompleks wypoczynkowo-noclegowy, z którego
mogą skorzystać turyści odwiedzający Kopalnię Soli „Wieliczka”. Wykwintne przyjęcie
zorganizuje również obsługa restauracji Hotelu Grad Sal****. Na powierzchni czekają, zaś
komfortowe pokoje „ Młyn Solny” oraz apartamenty w Hotelu Grand Sal****.
Przygody przeznaczone są nie tylko dla firm. Może w niej wziąć udział zgrana grupa przyjaciół lub
głodna przygód rodzina. Niezbędny jest dobry humor i wcześniejsza rezerwacja jednego
z wybranych programów: Poznaj kopalnię nocą, Podziemna eskapada czyli wycieczka
z przygodami lub Skarb dla zuchwałych.
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