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SZCZEGÓŁY CENY 245 zł/os. osoba dorosłaa, 219 zł dziecko do lat 16 z legitymacją, 230 zł studenci
do 26 roku życia za okazaniem legitymacji oraz osoby po 60 roku życia za okazaniem dokumentu.
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW
na trasie wycieczki, opieka Pilota, bilet wstępu do Kopalni Soli w Bochni z podziemną przeprawą łodziami,
z Przewodnikiem, podatek Vat,  impreza z okazji konkursu Palmy Wielkanocnej w Lipnicy Murowanej.

KOPALNIA SOLI W BOCHNI, NIEDZIELA PALMOWA W LIPNICY
MUROWANEJ 02.04.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 05:50
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 06:10
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 6:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej/Świętochłowicach
przystanki linii autobusu M1. 

Godzina 08:30 Przyjazd na parking w Lipnicy Murowanej - rozpoczęcie konkursu 
Godzina 11:20 Przejazd do Bochni 
Godzina 12:00  Przyjazd do Bochni 
Godzina 12:15- 16:15  zwiedzanie kopalni Trasa Turystyczna + podziemna przeprawa Łodziami.
16:30-17:30 Czas wolny na posiłek
Wyjazd w drogę powrotną około 18:00 
Orientacyjne godziny powrotu 20:00 -20:30
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, kolejność programu może
ulec zmianie - decyduje Pilot)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Z czego słynie Lipnica Murowana?
Niedziela palmowa - Lipnica Murowana słynie z konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła
Artystycznego na palmę wielkanocną, organizowanego od 1958 r. Najwyższe palmy prezentowane w
konkursie osiągały już ponad 30 metrów wysokości (rekord z 2019 r. to 37,78 metrów).
Miasto założył król Władysław Łokietek w 1326 r.,
Najciekawszym zabytkiem jest drewniany gotycki kościółek cmentarny św. Leonarda z XV w.,
jednonawowy, budowany na zrąb, kryty gontem, otoczony sobotami. We wnętrzu cenne polichromie:
gotycka z 1502 r., renesansowa z ok. 1600 r. i barokowa 1711 r. a na uwagę szczególną zasługuje
gotycki tryptyk w ołtarzu głównym z ok. 1500 r.
Kościół św. Leonarda (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO) – drewniany kościoła pw. św.
Leonarda (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kiermasz Świąteczny – czas wolny na świątecznym kiermaszu z produktami regionalnymi. To
moment kiedy będzie można smacznie zjeść i kupić wyroby rękodzielnicze

LIPNICA MUROWANA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Leonarda_w_Lipnicy_Murowanej
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Kopalnia soli w Bochni została uznana za pomnik historii w 2000 roku.
Jest ona najstarszym na ziemiach polskich miejscem wydobycia soli kamiennej - najważniejszej w
historii rodzimego górnictwa kopaliny, której pokłady odkryto tu w połowie XIII wieku, kilkadziesiąt
lat wcześniej niż w pobliskiej Wieliczce. 
Dziś kopalnia staje się nowoczesnym centrum łączącym tradycję z nowoczesnością. Od lat 90
tych XX w. prowadzona jest działalność turystyczna, kopalnia przyjmuje rocznie blisko 200 tyś.
turystów i liczba ta stale rośnie. Odwiedzający kopalnię goście zwiedzają trasę turystyczną, trasę
historyczną. Podziemna Przeprawa Łodzią To jedna z największych atrakcji bocheńskiej kopalni.
Jedyna na skalę światową przeprawa łodzią przez zalaną solanką komorę. W towarzystwie dwóch
flisaków, barwnie opowiadających o tajemniczych zakamarkach bocheńskiej kopalni, turyści pokonują
odległość 120 m w zalanej solanką komorze. 
Przeprawa odbywa się 12 osobowymi łodziami. Podczas rejsu turyści podziwiają piękno i surowość
solnej komory. Tajemniczość miejsca, nastrojowe światło i dźwięk uderzających w taflę wody
wioseł, powodują niezapomniane wrażenia i pozwalają przeżyć niezwykłą przygodę! Temperatura
w kopalni 15-17°C, wilgotność powietrza 70%. • Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą
odzież i wygodne obuwie. • Na trasie turystycznej do pokonania jest około 700 schodów. • Pobyt pod
ziemią odbywa się pod opieką przewodnika. • Zjazd do kopalni jest zabroniony dla osób będących w
stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków. • Do kopalni
mogą samodzielnie zjeżdżać tylko osoby pełnoletnieD • W kopalni zabrania się posiadania lub palenia
tytoniu oraz posiadania środków do wzniecania ognia. • Przeciwwskazania do zjazdu: niewydolność
krążeniowa i oddechowa oraz klaustrofobia

KOPALNIA SOLI W BOCHNI


