
Wyjazd Gimnazjum Gedanensis BOCHNIA  – PIENIŃSKI PARK NARODOWY – KRAKÓW 

Termin 31.05-02.06.2017 r. (środa-piątek) 

1 dzień 

Wyjazd w środę 31.05 o godz. 5:20 spod szkoły. Parking przy piekarni Muszelka 
(skrzyżowanie ul. Dworskiej /Chodkiewicza). Przejazd z Gdańska do Bochni (640 km, ok 10 h). W drodze 
ok godz. 14 obiad. Po dotarciu na miejsce: Zwiedzanie Kopalni Soli Bochnia. 

Trasa zwiedzania to niezwykła wyprawa przez najpiękniejsze i najciekawsze wyrobiska, znajdujące się na 
poziomie IV August i poziomie VI Sienkiewicz. Obejmują one unikatowe komory o charakterystycznym 
kształcie i układzie geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i malowidłami, a także narzędzia i 
urządzenia górnicze, którymi posługiwano się przed wiekami. Dzięki niespotykanej w skali światowej 
Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej zwiedzanie ma charakter podróży przez historię soli, która 
rozpoczyna się w epoce panowania księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Przewodnikom 
pomagają polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch cystersa – mnicha, z którego zakonem wiąże 
się powstanie kopalni w Bochni. Materiały filmowe wyświetlane na wkomponowanych w naturalną solną 
scenerię holoekranach stwarzają wrażenie, jakby normalne życie kopalni toczyło się tuż obok 
zwiedzających. Na trasie przygotowano także słuchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne 
prezentacje, ukazujące rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków. 

Następnie obiadokolacja i przejazd z Bochni do Niedzicy do ośrodka: Dom Wypoczynkowy pod Taborem 
w Niedzicy gdzie nocujemy (www.niedzica.pl).  

2 dzień 

Śniadanie godz. 8. Po śniadaniu całodzienna wycieczka w Pieniny: przejazd do Sromowców Niżnych. W zależności od warunków atmosferycznych i 
ustaleń z przewodnikiem alternatywnie wejście na Trzy Korony (982 m. n.p.m.) - drugi co do wielkości szczyt Pienin, przejście na Górę Zamkową, Bajków, 
Gronik, Czerteź i Czertezik, wejście na Sokolice (747 m n.p.m.). Zejście do Krościenka nad Dunajcem. Powrót na obiadokolację i nocleg.  

3 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd z Niedzicy do Krakowa. Następnej zwiedzamy Kraków z 
przewodnikiem: spacer Drogą Królewską wśród najpiękniejszych i najważniejszych ulic i zabytków 
Krakowa takich jak: Barbakan oraz mury obronne otaczające stary Kraków, Brama Floriańska wraz z ulicą 
Floriańską prowadzącą na Rynek Główny - największy rynek średniowiecznej Europy, Sukiennice oraz 
Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, pomnik Adama Mickiewicza, Collegium Maius – najstarszy 
zachowany budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wzgórze Wawelskie, Katedry, w której podziemiach 
znajdują się krypty królewskie oraz Dzwon Zygmunta, odzywający się tylko przy okazji najdonioślejszych 
wydarzeń. Po zwiedzaniu czas wolny. 

W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Gdańska. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek 
obiad. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych (ok północy). 

Cena: 540 zł  

Cena całości obejmuje: przejazd wygodnym autokarem, opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, opiekę pilota wycieczki na całej trasie, usługi 
licencjonowanych przewodników, dwa noclegi, posiłki w trasie (obiady). Opieka: Wychowawcy klas + p. Beata Rusinek 

Zaliczka w kwocie 100 zł płatna do 12 stycznia 2017 r. 
(musimy zarezerwować miejsce i cenę) na konto podane poniżej:  

Płatność pozost. kwoty (440 zł) dokonujemy w dowolnych ratach, lub płacąc całość do dnia 15.05.2017 r. 

Konto do wpłat wyjazdów Gimnazjum Gedanensis:  

Łukasz Nowicki, nr konta 24 1140 2004 0000 3102 308 5 7457,  

z dopiskiem „Kraków  – Imi ę, nazwisko, klasa”, 

Płatności przyjmujemy tylko na konto. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych. Zmiany tej dokonujemy, aby 

zminimalizować problemy z rozliczeniem miedzy nami a biurem podróży. 

Wyjazd organizowany jest przy współpracy Biura Podróży UNITUR 

Wychowawcy gimnazjum: Agnieszka Glińska-Romer, Ewa Filipkiewicz,  Łukasz Nowicki 

 


