
Program wycieczki do Kłodawy i Uniejowa w dniu 23 kwietnia 2015 r. 

Wyjazd autokaru z parkingu koło kościoła Chrystusa Króla przy ul. BaŜyńskich o godz. 8.00 

Godz. 10.00 Kłodawa – Kopalnia Soli 

Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna 
 
Powstania  kopalni nie poprzedza podanie o świętej Kindze. W pierwszym szybie wydobywczym, noszącym 
dziś imię Michał, nie znaleziono pierścienia. W zamian natura obdarzyła nas szczodrze zasobnym złoŜem 
wysokogatunkowej soli. Jej wartość przemysłowa, lecznicza, a tym bardziej spoŜywcza jest niepodwaŜalna. 
Nie kto inny jak sam prof. Julian Aleksandrowicz mikroelementy zawarte w naszej soli nazywał 
biopierwiastkami, a nawet "pierwiastkami Ŝycia". Błyszczącym w słońcu, lekko róŜowym bryłom trudno 
odmówić swoistego piękna.  

Charakterystyka kopalni 

Kopalnia głębinowa, aktualnie eksploatowane poziomy wydobywcze to 600 i 750 m pod powierzchnią 
ziemi. Kopalnia produkuje naturalną sól  kamienną o barwie białej oraz unikalnej róŜowej, powstałej w 
okresie cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów. Sól wydobywana w 
Kłodawie znajduje zastosowanie jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spoŜywczego, dla rolnictwa, dla 
przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in. 
Program zwiedzania 

Program zwiedzania obejmuje prelekcję n/t historii powstania złóŜ kłodawskich oraz zastosowania soli, 
zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawia 
człowiekowi niezapomniane wraŜenia), przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. 
Kingi - opiekunki górników solnych. Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. MoŜliwość 
zobaczenia maszyn uŜywanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego. 
Wymagania organizacyjne: 

Dostępność obiektu dla turystów 

• Trasa dostępna dla turystów, którzy ukończyli min. 7 rok Ŝycia, niedostępna dla turystów 
niepełnosprawnych. 
Trasa oświetlona elektrycznie. 

• Zwiedzających obowiązuje pełne, sportowe obuwie na płaskim obcasie oraz wygodna odzieŜ.  

• Turyści otrzymują hełmy ochronne. 
Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem. Czas zwiedzania: około 2,5 godz. 

• Usługi dodatkowe: moŜliwość zakupu pamiątek w sklepiku firmowym, moŜliwość bezpłatnego 
parkowania samochodów oraz autokarów na firmowym parkingu. 

Cennik dla grup zorganizowanych: 
miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 

bilet ulgowy (emeryci i renciści)                          -   25 PLN 
 

usługa przewodnicka:                                          -  60 PLN 
R E G U L A M I N 

dla osób zwiedzających podziemną trasę turystyczną Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

1. Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej odbywa się tylko pod nadzorem przewodnika wyznaczonego 
przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A. w języku polskim. Turyści zobowiązani są do wykonywania 
wszystkich poleceń przewodnika, związanych z prowadzeniem ruchu turystycznego i bezpieczeństwem 
zwiedzających.  



2. Zwiedzanie odbywa się w zwartej grupie. Odłączenie się od grupy i samowolne zwiedzanie jest 
zabronione.  

3. Zwiedzanie trasy turystycznej rozpoczyna się zjazdem szybem „Michał” na poziom (-)600 m Wyjazd na 
powierzchnię odbywa się równieŜ szybem „Michał” z poziomu (-) 600 m. Przewodnik odprowadza na 
powierzchni turystów w rejon Biura Obsługi Turysty lub Portierni Kopalni.  

4. Zwiedzających obowiązuje pełne, sportowe obuwie na płaskim obcasie i wygodna odzieŜ.  

5. Obowiązkowe jest uŜywanie otrzymanego hełmu górniczego.  

6. Trasa turystyczna dostępna jest dla turystów, którzy ukończyli min. 7 rok Ŝycia.  

7. Dzieci i młodzieŜ szkolna mogą zwiedzać podziemia tylko pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących 
nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.  

8. Opiekunowie i piloci grup zorganizowanych zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w zakresie 
bezpieczeństwa, realizacji programu zwiedzania, dyscypliny itp.  

9. Turyści indywidualni mogą być dołączani do grup zorganizowanych.  

10. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania Trasy Turystycznej jest dozwolone. Wykonywanie 
fotografii, filmów w celu powielania, upowszechniania i sprzedaŜy bez uzyskania wcześniej zgody 
kierownictwa Kopalni Soli "Kłodawa” S.A. jest zabronione.  

11. Wstęp na teren Kopalni i do podziemi jest zabroniony dla osób będących w stanie wskazującym na 
spoŜycie alkoholu lub innych, podobnie działających środków.  

12. Do Kopalni nie wolno wprowadzać (wnosić) zwierząt.  

13. Trasa Turystyczna nie jest przygotowana dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, w tym na 
wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, laskach itp.  

14. Bezwzględnie zabrania się dotykania urządzeń i instalacji elektrycznych, mechanicznych oraz 
ekspozycji.  

15. W trakcie zwiedzania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i korzystania z jakiegokolwiek źródła 
otwartego ognia.  

16. Wszelkie wypadki, zdarzenia oraz nagłe zachorowania względnie zasłabnięcia turystów w kopalni 
naleŜy natychmiast zgłaszać przewodnikowi.  

17. Przeciwwskazania zdrowotne do zjazdu do podziemi:  

• niewydolność krąŜeniowa i oddechowa,  choroby z nadciśnieniem tętniczym,  

• klaustrofobia, epilepsja nieustabilizowana,  

• niepełnosprawność ruchowa ograniczająca samodzielne poruszanie się,  

• niewyrównana cukrzyca,  przebyty udar mózgu,  

• nieskorygowane powaŜne wady wzroku i słuchu,  

• inne choroby potęgowane przez nagłą zmianę ciśnienia atmosferycznego związanego ze zjazdem do 
podziemi.  

18. Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej jest moŜliwe tylko po złoŜeniu oświadczenia o stanie 
zdrowia wg załączonego wzoru. Dopuszcza się składanie zbiorczych oświadczeń o stanie zdrowia.  

19. Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na terenie kopalni wynikłe ze 
złego stanu zdrowia zwiedzających lub umyślnego działania turysty.  



20. Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na 
terenie obiektu.  

21. Kopalnia jest czynnym zakładem górniczym i w związku z tym turyści nieprzestrzegający 
obowiązujących przepisów porządkowych lub poleceń przewodników i osób dozoru ruchu będą pociągani 
do odpowiedzialności karnej, przewidzianej w prawie.  

Informacje dodatkowe:  

• temperatura w podziemiach wynosi około 19-21 ºC latem i ok. 16-19 ºC zimą;  

• zmiana ciśnienia atmosferycznego wyn. ok.70 hPa w czasie ok.1,5 min. zjazdu na poziom (-) 600m.  

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu moŜe doprowadzić do wypadku, za który Kopalnia Soli 
„Kłodawa” S.A. nie będzie ponosiła odpowiedzialności.  

Po zwiedzeniu kopalni pojedziemy do Uniejowa, aby skorzystać z istniejącego 
kompleksu Termalno – Basenowego.  
 
Właściwości Wody 
Wody termalne znajdują się na głębokości ponad 2000 m. Wypływająca z trzech odwiertów 
woda charakteryzuje się: 

• wydajnością 120 m3/h, 
• temperaturą 68°C, 
• niską mineralizacją na poziomie 7g/l. 

Uniejowska solanka termalna znajduje zastosowanie przy leczeniu chorób, głównie: 
• reumatoidalnych - zwyrodnień stawów, 
• ortopedyczno-urazowych i stanów po zabiegach operacyjnych narządu ruchu, 
• skóry, 
• schorzeń nosa, ucha, gardła i krtani, 
• nerwobólach, dyskopatiach, nerwicach. 

 
 Uwaga: Prosimy pamiętać o zabraniu stroju kąpielowego, klapek i ręcznika. 

Obiekty dostępne na terenie ośrodka termalnego. 

Strefa kąpielowa wewnętrzna 

Strefa kąpielowa wewnętrzna to około 303 m2 . Znajdziemy tu m. in. Basen solankowo-uzdrowiskowy 
z  atrakcjami oraz basen rekreacyjny dla dorosłych. Dzieci równieŜ w części wewnętrznej będą mogły mile 
spędzić czas w basenie dziecięcym ze statkiem pirackim. Strefa ta będzie dla osób, które chcą korzystać z 
atrakcji wodnych bez względu na pogodę i aurę panującą na zewnątrz a jednocześnie zaŜywać 
dobrodziejstw wody solankowej. Ze strefy wewnętrznej będzie moŜna  przejść do strefy restauracyjnej oraz 
strefy Wellness & Spa. 

Basen solankowo-uzdrowiskowy z leŜakami i hydromasaŜami 
W strefie  wewnętrznej  połączonej  z basenem  zewnętrznym  mieści się  basen solankowo 
uzdrowiskowy. Jest to miejsce dla osób, które chcą zaŜywać kąpieli wodnych w komfortowych warunkach  
nie zaleŜnie od pogody panującej na zewnątrz. Gwarantuje to basen umieszczony w nowoczesnym 
budynku pod okiem doświadczonej kadry ratowniczej. 
Basen posiada 3 masaŜe karku, a takŜe trzy - cztero dyszowe masaŜe podwodne mieszczące się w Grocie. 
Dla osób  spragnionych wodnych   przyjemności i uwielbiających bąbelki przygotowaliśmy specjalną strefę 
z ławeczkami i hydromasaŜami zwane Whirlpool.    



Basen rekreacyjno-dziecięcy ze statkiem pirackim 
W tej części kompleksu nasi najmłodsi Goście z pewnością znajdą coś dla siebie. Na  środku  basenu  
znajdziemy  statek  piracki, ściankę wspinaczkową oraz armatkę wodną. 
Strefa radości dla dzieci to 147 m2 o głębokości 0,5 do 1,2 m. 
Basen dziecięcy posiada równieŜ masaŜe karku i inne przyjemności, aby rodzice w oczekiwaniu na swoje 
pociechy mogli równieŜ zrelaksować się i wymasować swoje ciało. 

Basen duŜy solankowo-uzdrowiskowy 

Basen duŜy solankowo-uzdrowiskowy z leŜankami i hydromasaŜami to aŜ 216 m2 - zdrowotności i relaksu 
w solankowej wodzie o głębokości 1,2 m. Solanka posiadająca liczne cechy lecznicze nie tylko wspomaga 
organizm, ale równieŜ pozwala na świetną zabawę. Temperatura wody latem wyniesie 33 stopnie natomiast 
zimą 35 stopni ,co pozwoli na fantastyczne spędzanie czasu nie tylko latem ale równieŜ porą zimową. 

• W tym basenie kaŜdy znajdzie coś dla siebie: 

• HydromasaŜe, MasaŜe karku, MasaŜ całego ciała pęcherzykami powietrza na leŜance 

• Gejzery powietrzne 

• Dla osób  spragnionych wodnych przyjemności i uwielbiających bąbelki przygotowaliśmy specjalną 
strefę z ławeczkami i hydromasaŜami zwane Whirlpoolem. Basen ten połączony jest z basenem 
wewnętrznym solankowo-uzdrowiskowym. 

Strefa saun czynna od 16.00 {płatna dodatkowo – bilet wstępu nie obejmuje saun}. 

Jeśli chcemy być zadowoleni, cieszyć się wigorem i wyglądać przepięknie odwiedzajmy strefę SPA jak 
najczęściej. To miejsce, gdzie kaŜdy znajdzie coś dla siebie: na gorąco i zimno. RóŜnorodność saun, gabinet 
masaŜu, basen solankowy gorący i lodowy, a takŜe komora śnieŜna pomogą Ci się odpręŜyć, dostarczą 
niesamowitych wraŜeń i ogromnej porcji energii. 

W części ogólnej do Twojej dyspozycji są miejsca wypoczynku z kozetkami, kabina biczów wodnych, 
masaŜ stóp, fińskie wiadro i natryski. 

Ze strefy SPA moŜna przejść bezpośrednio na taras, a tam czeka na Ciebie kąpiel słoneczna, piękne widoki i 
bajeczne koktajle owocowe. Wizyta u nas przyjemnie pobudza wszystkie zmysły.  

Strefa kąpielowa zewnętrzna 

Strefa kąpielowa zewnętrzna to aŜ 1238 m2 atrakcji wodnych. W tej strefie znajdziemy m.in. basen 
rekreacyjny, dziecięcy, solankowo-uzdrowiskowy. Miłośnicy aktywnego pływania będą mogli w basenie 
pływackim sprawdzić  swoje umiejętności. Wśród licznych atrakcji spotkamy: wyspę z jacuzzi, rwącą rzekę, 
taras wypoczynkowy a takŜe zjeŜdŜalnie, brodziki i inne liczne atrakcje. 

Basen rekreacyjny duŜy z leŜankami i hydromasaŜami  o powierzchni  600 m2 o głębokości 1,2 m. 
Posiada  leŜanki  z masaŜem powietrznym, które dostarczą niezapomnianych doznań. Basen został 
dostosowany do osób niepełnosprawnych, posiada dodatkową pochylnie ułatwiającą korzystanie z basenu. 
Basen poza leŜankami zapewnia  równieŜ inne rodzaje masaŜu: trzy, cztero-dyszowe masaŜe podwodne oraz 
masaŜe karku.Szczególną cześć  basenu stanowi wyspa z jacuzzi, a takŜe bufet wodny w zatoce z 
krzesełkami i rwąca rzeka. 

Bufet wodny z zatoką – znajduję się w basenie  rekreacyjnym, otacza go  rwąca rzeka. To miejsce dla osób  
spragnionych i szukających  wytchnienia. W barze serwowane będą napoje zimne i koktajle owocowe oraz  
drinki czyli „dla kaŜdego coś smacznego”. 



Rwąca rzeka – o długości 12 m i głębokości 1,2 m, którą znajdziemy w zewnętrznym basenie rekreacyjnym 
wokół bufetu wodnego to kolejna atrakcja naszego Kompleksu, która zadowoli zarówno młodszych jak i 
starszych Gości. 

ZjeŜdŜalnie - w zewnętrznej strefie basenowej dostępne 2 zjeŜdŜalnie o długość 58 i 12 mb. 

Poza obiektem basenów termalnych zbudowano kasztel rycerski, który tylko obejrzymy. 

 Kasztelan uniejowski serdecznie zaprasza w progi średniowiecznego Kasztelu Rycerskiego kaŜdego 
wędrowca poszukującego niezwykłych przeŜyć i miejsc pełnych magii i średniowiecznych tajemnic. Jedną z 
największych atrakcji Kasztelu są Łaźnie Kasztelańskie – prawdziwe średniowieczne SPA z dębowymi 
baliami (replikami średniowiecznych). Czas podczas kąpieli w łaźniach moŜna spędzać w gronie przyjaciół 
w sali ogólnej– jedna balia moŜe pomieścić sześć osób, (chociaŜ rekord rycerzy i niewiast z bractwa 
rycerskiego Kasztelu wynosi 24 osoby!) lub w romantycznej atmosferze przy świetle świec w sekretnej bali 
rozkoszując się sprowadzanym do Kasztelu z Macedoni winem. Dla najbardziej wymagających 
proponujemy kąpiele róŜane, piwne lub w czekoladzie. Kąpiele na nowo odkrywane, choć znane od czasów 
średniowiecza, kiedy zaŜywały ich piękne księŜniczki. 

Kasztel rycerski {dla chętnych - w miarę wolnego czasu i dodatkowo płatne) 

Cennik Kasztelu "Na gorących źródłach" 

• Kąpiele piwne od 110,- 

• Kąpiele róŜane i czekoladowe od 150,- 

• Akademia rycerska od 12zł/os 

• WieŜa rycerska od 5zł/os 

Po kąpieli w basenach termalnych obiad w Gościńcu Nad Wartą. 

Powrót do Torunia około godziny 20.00 

       


