
Wieliczka, Polsko, duben 2019
 
Wieliczka (česky někdy Vělička) je město na jihu Polska v Malopolském vojvodství.
Wieliczka leží necelých 13 km jihovýchodně od centra Krakowa. Město je známé svým
solným dolem, který patří mezi nejstarší v Evropě a je zapsán na Seznam světového
dědictví UNESCO (jako Solné doly Wieliczka a Bochnia). Solný důl ve Wieliczce patří
mezi nejnavštěvovanější místa v Polsku.

Mapa centra Wieliczky Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování
Přehled hotelů ve Wieliczce a okolí s detailním popisem, recenzemi a možností online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Autem: severně od Wieliczky probíhá polská dálnice (autostrada)  A4 ze směru od
Krakowa  dále  na  Tarnów.  Přes  severní  část  města  vede  silnice  č.  94,  která  je
alternativou k dálnici A4.
Vlak: Wieliczka leží na železniční trati č. 109 (Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek-
Kopalnia).  Železniční  zastávka  Wieliczka  Rynek-Kopalnia  (przystanek  kolejowy
Wieliczka  Rynek-Kopalnia).  Tato  železniční  zastávka  je  nejblíže  centru  města  i
solnému dolu. Cesta z Krakowa z nádraží Kraków Glówny trvá vlakem 26 minut a stojí
4 PLN. Dalšími železničními zastávkami ve Wieliczce jsou Wieliczka park a Wieliczka
Bogucice. Více informací na  https://malopolskiekoleje.pl/ 
Bus: Wieliczka  je  spojena  s  Krakowem  autobusy  společnosti  MPK  Kraków,  do
Wieliczky jezdí autobusy linek č. 204, 224, 244, 301, 304 (spěšná linka od hlavního
vlakového nádraží Kraków Glówny), 904 (noční linka). http://www.mpk.krakow.pl/ 
Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 997
Zdravotnická záchranná služba: 999
Nouzová linka Českého velvyslanectví v Polsku : 608 298 988  
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti ve Wieliczce
Solný důl Wieliczka (Vělička)
(Kopalnia soli Wieliczka)
Jeden z nejstarších solných dolů na světě.
Mezi  hlavní  trasy  patří  3,5  km  dlouhá
turistická trasa, kde jsou k vidění, sochy
historických  i  mýtických  postav,
vytvořených z kamenné soli, klenuté síně,
kaple,  podzemní  jezero  a  výstava,
přibližující historii těžby soli.  Turistická
trasa začína u šachty Danilowicze (Szyb
Danilowicza) ul. Daniłowicza 10, 300 m
jižně  od  vlakové  zastávky  Wieliczka-
Rynek-Kopalnia.  Vstupné  64  PLN,  v
období 27.4.-5.5 a v červenci a v srpnu 69
PLN.  Hornická  trasa (Trasa  górnicza)
začíná  na  šachtě  Regis  (Szyb  Regis)  v
centru  města  u  kostela  sv.  Klementa.
Vstupné je stejné jako na turistickou trasu.
https://www.kopalnia.pl
Župní zámek (Zamek Żupny)
ul. Zamkowa 8, centrum města. Komplex
tří  zámků,  bašty,  zbytků  budovy  župní
kuchyně, hradebních zdí a solné šachty. Je
zde Muzeum Żup  Krakowskich. Vstupné
8 PLN. http://muzeum.wieliczka.pl 
Kostel sv. Klementa (Kościół św. Klemensa)
ul. Zamkowa, centrum města. Klasicistní
kostel  z  19.  století  s  pozůstatky
předešlých staveb.
Rynek Górny 
Hlavní náměstí v centru města.

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Polsku
Zájezdy do Polska

http://www.invia.cz/?aid=1142051
https://www.booking.com/country/pl.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://www.booking.com/city/pl/wieliczka.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://muzeum.wieliczka.pl/
https://www.kopalnia.pl/
https://malopolskiekoleje.pl/
http://www.mpk.krakow.pl/
http://pruvodcedokapsy.cz/

