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Rodzinny wyjazd. Spędź ostatnie dni wakacji w największym parku rozrywki w Polsce! 

 

Wieliczka – Energylandia – 2 dni 
26-27.08.2021 

   

 
 

1 dzień 

- Zbiórka uczestników. 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 
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- Przyjazd do Wieliczki. Zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Soli Wieliczka. Wykute w soli piękne komory, 

niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Blisko 3 km krętych 

korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 135 m pod ziemię. Nic dziwnego, że do tej pory uroki 

Trasy turystycznej, głównego szlaku Kopalni Soli „Wieliczka”, podziwiało już 41,5 mlm spragnionych przygody 

turystów z całego świata. W połowie szlaku ujrzymy cudowną kaplicę św. Kingi i zdobiące ją jedyne w swoim 

rodzaju solne dzieła sztuki. Wpadniemy w zadumę słysząc kompozycję Chopina towarzyszącą świetlnemu 

spektaklowi nad brzegiem jednego z solankowych jezior... Wielicka kopalnia usytuowana jest w zachodniej części 

podkarpackich złóż solnych, których wiek określany jest na około 15 mlm lat.  

- Przejazd do miejsca zakwaterowania.  

- Obiadokolacja. Nocleg.  

2 dzień  

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Zatoru. Całodzienny pobyt w Energylandii (9h). Energylandia to pierwszy prawdziwy Park 

Rozrywki, oferujący swoim klientom usługi na najwyższym, światowym poziomie, przeznaczony dla wszystkich 

grup wiekowych. Razem z nami spędzicie niezapomniane chwile, a czas upłynie Wam na zabawie i wspólnej 

podróży do świata baśni i fantazji, świata magicznych przeżyć i niezwykłych doznań. Można spędzić u nas cały 

dzień, od otwarcia do zamknięcia, korzystając z 60 atrakcji, a wśród nich m.in.: 27 ogromnych urządzeń, 20 gier 

i zabaw interaktywnych, 4 sceny widowiskowe na których codziennie odbywają się różnego rodzaju pokazy 

artystyczne, pirotechniczne czy wizualne. Na terenie Parku można także znaleźć niesamowite kino 7D, 

wyświetlające filmy dla dzieci i młodzieży w technologii 3D wspartej dodatkowymi efektami specjalnymi. 

Przygotujcie się na „jazdę bez trzymanki!”.  

 

- Obiad (zupa + II danie) – w trakcie pobytu w Energylandii. 

 

- Powrót do miejsc zbiórki w godzinach nocnych.  

 

 

 

Cena 398 zł zwiera:  
+ koszt biletu do Energylandii (dziecko do 140 cm wzrostu) – 89 zł 

+ koszt biletu do Energylandii (dziecko od 140 cm wzrostu oraz dorosły) – 139 zł 

 

- transport komfortowym autokarem z klimatyzacją, 

- bilety wstępu do Kopalni Soli Wieliczka, 

- opłaty parkingowe, 

-1 noclegi w pokojach wieloosobowych z łazienkami, 

- wyżywienie (1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, 1 x obiad), 

- usługi przewodników, 

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW, 

- podatek TFG i TFP, 

- podatek VAT. 

 
 

 


