
 

 

 

 

Wycieczka 3 – dniowa NR 5 

  Kraków, Wieliczka 

  Zator „ZATORLAND” 

  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 – „ZATORLAND”: największy park rozrywki w Polsce z ruchomymi 

dinozaurami, ponad 100 dinozaurów, pięknie położony na leśnym terenie ze ścieżką 

edukacyjną, powierzchnia parku – około 16 ha, sklepy, punkty gastronomiczne, 

poruszanie się po parku ciuchcią, liczne atrakcje, zabawa i edukacja 



 

 

 Park Ruchomych Dinozaurów: ponad 100 różnych modeli dinozaurów, 

ścieżka edukacyjna prezentująca ich życie, dinozaury poruszające się i wydające 

dźwięki 

 Park Mitologii: jedyne miejsce w Polsce, gdzie na wodzie pływają ogromne 

figury przedstawiające mitologię grecką np.: Dedal i Ikar, Zeus, Achilles z 

Hektorem itd., wejście do konia trojańskiego, labirynt Minotaura,  

 Park Owadów: gigantyczne figury owadów np.: konik polny, biedronka, 

mrówka, jelonek rogacz, larwa motyla, modliszka, skorpion, stonoga, żuk, mucha, 

skorek, pająk, ciekawa lekcja biologii, wypreparowane okazy owadów, gabloty z 

pająkami, motylami, chrząszczami i cykadami 

 Park Bajek : Kot w Butach, Brzydkie Kaczątko, Królewna Śnieżka, Calineczka, 

Czerwony Kapturek i inne 

 Park Stworzeń Wodnych: prawie 7 metrowe okazy fauny mórz i oceanów: 

sandacza białego, ryby piły, szczupaka, rekina, żółwia 

 Lunapark: ogromny park rozrywki, korzystanie bez ograniczeń: karuzele (w tym 

diabelski młyn), kolejka, symulatory, zjeżdżalnie, kulkoland, trampoliny, mini-

gokart, pociąg, ruchome dinozaury, dom do góry nogami, bujaki i inne 

 Muzeum Szkieletów i Skamieniałości 

 Kino 5D 

 Jazda po terenie parku ciuchcią 

 Rejs łódką 
 

 

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 Parku ”Zatorland” ♦ 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 

tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl 

                     ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec 

mailto:btsbinkiewicz@wp.pl

