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Bochnia z aktywnościami 

 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

 Przejazd w kierunku  Przejazd do Kopalni Soli w Bochni.  

Zwiedzanie kopalni pozwala dobrze poznać sposoby dawnej 

techniki wydobywczej. Specyficzny nastrój „surowych”, lecz 

przez to tchnących autentyzmem podziemi, zdaje się przenosić 

zwiedzającego w odległe stulecia. Stare wyrobiska – prawdziwy 

podziemny labirynt pod miastem – dostarczają także 

niezrównanych wrażeń estetycznych. Zwiedzanie trasy 

Turystycznej z Podziemną Ekspozycją Multimedialną.  

Przejazd do hotelu w okolicy Bochni na zakwaterowanie 

i obiadokolację.  

Nocleg. 

 

Dzień 2  

Śniadanie. Wykwaterowanie. 

Przejazd na zajęcia sportowo – integrujące.  

 Wyprawa solnym szlakiem – niepowtarzalna podróż solnym 

szlakiem, którym w średniowieczu podążali kupcy 

transportujący sól zwaną wówczas białym złotem. Poznaj 

fascynującą historię i przeżyj pełną przygód wyprawę w 

poszukiwaniu zaginionych skarbów. Odkryj tajemnice dawnych 

rzemiosł, znajdź właściwą drogę w labiryncie podziemnych 

korytarzy, rozwikłaj zagadkę Zbója Szyca, przekonaj się co 

znaczy współdziałanie i poznaj jego siłę przygotowując 

dalekomorską wyprawę. Na zakończenie zwycięska drużyna 

otrzyma nagrodę, a wszyscy uczestnicy zajęć rodzinną 

tematyczną grę planszową.  

 

 W drodze powrotnej możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu – dodatkowo płatnego ok. 30-

40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE   

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

 5 000 NNW; 

 1  nocleg, 1 śniadanie, 

1 obiadokolacja, 

 Miejsca gratis dla opieki 

 TFG i TFP, 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodników płatnych 

dodatkowo –  85 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

 460 zł/os  410 zł/os  385 zł/os  370 zł/os 355 zł/os 

mailto:grupy@biuropodrozybajka.pl


Biuro Podróży BAJKA S.C. 

E-mail: grupy@biuropodrozybajka.pl;  tel. + 48 505 904 524 lub +48 505 904 528 

www.biuropodrozybajka.pl 

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 

 

ZALICZKA: 100 zł/os 

 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.  
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