
 

 

 

 

Wycieczka 3 – dniowa NR 4 

  Kraków, Wieliczka 

Zator „ENERGYLANDIA” 

  W programie: 

 Kraków: jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce, stolica Polski 

do 1795 roku, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców - ok. 763 tys. 

mieszkańców, cenne zabytki, miasto ponad 120 kościołów, miasto młodości papieża 

Jana Pawła II, jedno z najbogatszych w zbiory muzealne (ponad 70 różnych 

muzeów) miasto Europy Środkowej, liczne i cenne obiekty z listy UNESCO  

 „Trakt Królewski”: Kościół św. Floriana, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, 

Brama Floriańska, ulica Floriańska, Rynek Główny ( największy w Polsce 

210x212m), Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, 

Pomnik Mickiewicza, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałac 

Arcybiskupi, Kościół Franciszkanów z witrażami Wyspiańskiego, Kościół Klarysek, 

Dom Długosza i inne  

 Zamek Królewski na Wawelu, Katedra Wawelska: 
Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Kaplica Zygmuntowska, miejsce koronacji 

królów Polski i ich pochówku, groby 17 królów, groby znanych wodzów, 

przywódców politycznych i wieszczy narodowych,  Dzwon Zygmunta,  

 Kopalnia Soli „Wieliczka”: jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych 

Polski, na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, pomnik historii Polski, jeden 

z 7 cudów Polski, unikatowy mikroklimat, ponad milion turystów rocznie, 3 

kilometry podziemnej trasy, 20 komór położonych na głębokości od 65 do 135 

metrów pod ziemią, historia św. Kingi, Kaplica św. Kingi – największa na świecie 

podziemna świątynia (54 m X 18 m) 

 Zator - Energylandia: największy park rozrywki w Polsce, 60 atrakcji, 3 

strefy, 26 ha powierzchni, 20 gier i zabaw interaktywnych, 4 sceny widowiskowe, 

pokazy edukacyjne, 12 restauracji i punktów gastronomicznych, 9 sklepów, 

najwyższe normy bezpieczeństwa 



 

 

 Strefa Ekstremalna: część dla młodzieży, przygoda i adrenalina, najwyższe i 

najszybsze urządzenia, stylistyka kultury Majów i Azteków, tsunami gun i drop, 

viking roller coaster, formuła 1, apocaliptico, aztec swing, mayan roller coaster, 

space booster 
 

 Strefa Familijna: cześć dla dzieci i dorosłych, atrakcje wodne: spływ rwącą 

rzeką, strzelania z armatek wodnych, spływ łódką po torze wodnym, widokowa 

kolejka, duże samochodziki, spływ kopalnia złota: formuła 1, atlantis, monster 

attack, pyramid ilusion cinema 7D, splasch battle, spływ kopalnia złota, frutti loop,  

rmf dragon roller coaster 

 Strefa Dziecięca: energuś roller coaster, jeep safari, karuzele: leo, sisi, 

latające huśtawki, super pompa, farma krasnali, łódki wyspa skarbów, wrc auto 

zdrzeaki, zjeżdzalnia arctic fun  

 Piramid Ilusion – kino 7D : Kot w Butach, Brzydkie Kaczątko, Królewna 

Śnieżka, Calineczka, Czerwony Kapturek i inne 

 Sala widowiskowa „Coloseo” 

 Sala widowiskowa „Egypt” 

 Water Park 
 

Cena wycieczki obejmuje:  

Przejazd autokarem  ♦  pilotaż i przewodnictwo  ♦ bilety wstępu do katedry i komnat 

na Wawelu, kościoła Mariackiego, kopalni soli, Collegium Maius, bilet wstępu na 

wszystkie atrakcje w Energylandii ♦ noclegi (2) ♦ śniadania (2) ♦ opłaty parkingowe ♦ 

słodycze, losowaną niespodziankę ♦ pamiątkowe karty wycieczki ♦ 
 

 

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości?  !! ZADZWOŃ !! 

 

 
 

 

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz 
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