ZWIEDZAJ Z NAMI KRAKÓW
WYCIECZKA 4 DNIOWA Wieliczka- Kraków- przejazd rowerowym
szlakiem
I dzień:
♣ Wyjazd autokarem lub pociągiem (z dowolnego miejsca w Polsce)
♣ Przyjazd do Wieliczki. W tym dniu zwiedzimy Kopalnię Soli w Wieliczce - zabytkowa kopalnia
soli w Wieliczce to najdłużej działająca kopalnia na świecie. Jej początki sięgają XIII wieku. Dzisiaj
jest jedną z najliczniej odwiedzanych kopalni na świecie. Jej walory zostały uznane w 1978 roku
poprzez wpisanie na Listę światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Czas zwiedzania kopalni
w Wieliczce – ok. 3 godziny. Przejazdy Krakowa ok.20- 40 minut (w zależności od natężenia ruchu).
Proponujemy warsztaty tematyczne:
 Zostań Eksploratorem Kopalnianych Głębin:
Zostań eksploratorem kopalnianych głębin to program, który w niecodzienny i kreatywny
sposób uzupełni treści programowe przekazywane na lekcjach historii. Młodzież biorąc udział
w zajęciach rozwija także umiejętności interpersonalne. Uczy się sportowej rywalizacji i
współpracy w grupie podczas konkurencji wzorowanych na tradycyjnych pracach górniczych.
W ofercie znajduje się zwiedzanie trasy turystycznej i pokazy animacji światło-dźwięk. Na
zakończenie przygody, uczniowie otrzymają pamiątkowe Akty Nadania tytułu Eksploratora
Kopalnianych Głębin.
Podczas tej podróży młodzież przeniesie się wprost do przeszłości. Eksplorując podziemia
pozna prawdziwe oblicze Kopalni. Tu każda ściana i każdy chodnik noszą ślady ciężkiej pracy
górniczych rąk. Każdy korytarz i każda komora są żywym symbolem niezwykłego paktu, jaki
zawiązał się dawno temu między człowiekiem a potężną naturą.
♣ Obiadokolacja ok. godz.17.30. Zakwaterowanie w hostelu (pokoje z łazienkami). Spacer ,,Kraków
Nocą” po krakowskim Kazimierzu. Zobaczymy : Synagoga i Cmentarz Remuh - przejście ul.
Szeroką pod Synagogą Poppera i dom Heleny Rubinstein (zwiedzanie obiektów z zewnątrz) – Stara
Synagoga ,Synagoga Wysoka (zwiedzanie zabytku z zewnątrz)- podejście pod koszerny Hotel Eden,
omówienie zasad koszerności – Synagoga Izaaka (zwiedzanie zabytku z zewnątrz)- Plac Nowyul.Meiselsa i Bożego Ciała - Centrum Kultury Żydowskiej oraz najpiękniejsze podwórko na
Kazimierzu - Synagoga Kupa . Czas wolny - możliwość konsumpcji słynnych krakowskich
zapiekanek. Powrót do hostelu wieczorem.

II dzień:
♣ 7.30 Śniadanie. Wypożyczenie rowerów. Udanie się na ścieżką rowerową wzdłuż Wisły,
Błoń Krakowskich aż do Parku Decjusza a dla chętnych pod Kopiec Kościuszki.
Czas wolny na odpoczynek.
Powrót na obiadokolację około 17.30. Odpoczynek.
Wieczorem wyjście do Krakowskiej Manufaktury Czekolady.
Zobaczymy produkcję wyrobów czekoladowych, degustacja fantastycznej czekolady.
Na zakończenie pobytu uczniowie odbiorą imienne czekoladki.

III dzień:
7.30 śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem - Katedra Wawelska: Dzwon Zygmunta, Kaplica
Zygmuntowska, Grobowce Królewskie, Krypta Pary Prezydenckiej , krużganki Zamku Królewskiego
na Wawelu (wstęp wolny na dziedziniec Zamku) - przejście przez Smoczą Jamę pod pomnik Smoka
Wawelskiego . Wizyta w kościele Paulinów na Skałce oraz Panteon Narodowy – Krypty Zasłużonych)
-przejście wzdłuż Plant pod Uniwersytet Jagielloński następnie pod Pałac Biskupów (Okno
Papieskie) - kościół Franciszkanów - wewnątrz polichromie i witraże Stanisława Wyspiańskiego przejście na Rynek Główny pod Kościół Mariacki - wysłuchanie Hejnału z Wieży Mariackiego.
Mały Rynek - następnie przejście pod pomnik Adama Mickiewicza, przerwa.
♣ Rynek Główny wraz z obiektami z zewnątrz: Kościół św. Wojciecha, Sukiennice, kamienice 'Pod
Jaszczurami', 'Szara', 'Hetmańska', 'Pod Baranami', 'Krzysztofory', 'Pod Murzynami';
Spacer Starym Miastem:
Plac Szczepański, przejście pod Mury Miejskie, Mury Miejskie i Barbakan , Plac Jana Matejki;
ul. Floriańska (dom Jana Matejki, hotel 'Pod Różą', hotel 'Pod Białym Orłem, Jama Michalika),
Mury Miejskie i Barbakan - Plac Jana Matejki (budynek ASP, Pomnik Grunwaldzki, kościół św.
Floriana).
Obiadokolacja.

IV dzień:
♣ 7.30 śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Muzeum Podziemia Rynku
krakowskiego - czas zwiedzania około 1,5 godziny.
Kościół Mariacki –Ołtarz Wita Stwosza,
Czas wolny. Zakończenie wycieczki.

Gwarantujemy świetną zabawę. Mnóstwo wrażeń i atrakcji.
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