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PODZIEMNA SOLNICA 

Kopalnia Soli w Kłodawie 

 

 

Sugerowany program: 

Wyjazd w godzinach porannych. 

Przejazd do Kłodawy. 

 Wizyta w Kopalni Soli w Kłodawie. 

Program zwiedzania obejmuje prelekcję n/t historii powstania złóż 

kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m 

pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s 

pozostawia człowiekowi niezapomniane wrażenia), przejście 

wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - 

opiekunki górników solnych. Obejrzenie wyeksploatowanych 

komór solnych. Możliwość zobaczenia maszyn używanych w 

podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa 

solnego. 

 

Powrót w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy 

dopłacie do wycieczki.  

ZALICZKA: 50zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy:  

 Możliwość zjedzenia obiadu dwudaniowy z napojem w cenie 

30-40 zł/os.  

 Rozszerzenie wycieczki o zwiedzanie Łodzi i łódzkich atrakcji, np.  

-Experymentarium+ gra tematyczna, 

-laser arena; 

-Muzeum Fabryki+ warsztat; 

 Pobyt na basenach termalnych w Uniejowie; 

 ZOO w Borysewie; 

 ZOO w Łodzi+ pokaz zwierząt.  

 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 
wstępu płatnych 

dodatkowo – 50,00 zł/os  Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

160 zł/os 140 zł/os 125 zł/os 115 zł/os 105 zł/os 
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Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb. 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  

 

 Informacje dodatkowe: 

Przeciwskazania zdrowotne do zjazdu na dół w kopalni: 

 Niewydolność krążeniowa i oddechowa, 

 Choroby z nadciśnieniem tętniczym, 

 Klaustrofobia, epilepsja nieustabilizowana 

 Niepełnosprawność ruchowa ograniczająca samodzielne poruszanie się, 

 Niewyrównana cukrzyca, 

 Przebyty udar mózgu, 

 Nieskorygowane poważne wady wzroku i słuchu, 

 Inne choroby potęgowane przez nagłą zmianę ciśnienia atmosferycznego związanego ze 

zjazdem do podziemi. 
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