
Wycieczka – 3 dni  Słowacja  02 - 04.09.2022 

TATRALANDIA, TERMY BESENOVA
+ wyjazd kolejką na Chopok

I dzień – 02.03.2022 - TATRALANDIA
   Wyjazd z Bielska-Białej 7.00 (możliwość wsiadania w Kętach oraz w Żywcu). 
Przyjazd do Tatralandii około 10.00 - jeden z największych całorocznych parków 
wodnych w środkowej Europie.  
DLA WSZYSTKICH
   Na miejscu 14 termalnych basenów wyposażonych w grzybki wodne, leżaki, 
fontanny oraz wiele innych atrakcji, między innymi zjeżdżalnie na których świetnie 
będą się bawić zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
DLA DZIECI
   Dla najmłodszych dzieci, które nie umieją jeszcze pływać, specjalne brodziki. 
Codziennie odbywają się tu animacje i konkursy, a dla miłośników aktywnego 
wypoczynku wodny aerobik. Dla dzieci to istny raj, mogą korzystać z basenów o 
temperaturze wody od 28-32°C z bajkowym zamkiem, zjeżdżalniami, z tryskającym 
wodą wężem, wodną huśtawką, sztucznym deszczem, powietrznymi gejzerami itp.
DLA DOROSŁYCH
   Za dopłatą możliwość pobytu w Wellness  - Witalnym Świecie, gdzie będzie można 
skorzystać z wielu zabiegów i urządzeń hydro terapii, które pomogą doskonale 
zrelaksować się i odprężyć ciało. Witalny Świat oferuje 16 parowych, wodnych i 
masażowych kąpieli, saun oraz zabiegów. 

   Kompleks posiada dobre zaplecze gastronomiczne, restaurację, punkty małej 
gastronomi oferujące także słodycze i lody. 
Zakwaterowanie w Holiday Village o godz.16.00, obiadokolacja (serwowana), nocleg 

II dzień – 03.09.2022 – TERMY BESENOVA
   Śniadanie (bufet), wyjazd na termy Besenova:

 5 basenów z wodą termalną (czystą) 
 8 rur i zjeżdżalni odkryte (letnie) 
 Basen do nurkowania i Fun Bubble Pool 
 Siłownia przy basenach 

za dopłatą na miejscu
 Wellness centrum – Witalny świat - kompleks saun i inhalacji (solna, ziołowa, 

rzymska, miętowa, fińska), basen lodowy, whirlpool, kąpiel kneippa, 
tepidarium, hydromasaże i wiele więcej

 Relax centrum – masaże, solarium, manicure, pedicure
Obiadokolacja i nocleg w Holiday Village przy Tatralandii.



III dzień – 04.09.2022 – kolejką na Chopok lub II dzień Tatralandia
    Śniadanie, do wyboru (możliwy wybór obu wariantów): 
Wyjazd do Doliny Demianowskiej - wjazd kolejką
na szczyt Chopok 2024 m.n.p.m. drugi najwyższy w 
Niskich Tatrach lub II dzień pobytu w Tatralandii.
Powrót do Polski w późnych godzinach
popołudniowych. 

Cena: 490 zł/os + 70 Euro    grupa 40 osób   

kwota w Euro = pakiet:   Termy Besenova, Tatralandia i wjazd kolejką na Chopok  

Cena obejmuje:
- przejazd autokarem 
- pilota na cała trasę 
- ubezpieczenie NNW i KL w TU Wiener
- 2 noclegi w 4-osobowych bungalowach Holiday Village 

Domek typu A   -   4 + 1 łóżko w salonie, powierzchnia chaty: od 29 m2

Na piętrze znajduje się sypialnia z podwójnym 
łóżkiem i dwoma pojedynczymi łóżkami. Każdy 
domek ma taras z drewnianymi meblami. Domki są
wyposażone w funkcjonalne ogrzewanie 
elektryczne, z którego można korzystać przez cały 
rok. Udostępniamy pościel i ręczniki.

W poszczególnych osadach znajdują się paleniska do grillowania. Można też 
korzystać z obiektów sportowych i placów zabaw dla dzieci w całym 
kompleksie.

- wyżywienie i program wg. oferty
- 2 całodniowe wstępy do Aquaparku TATRALANDIA i Term Besenova
- polskie opłaty na składki TFG i TFP  

Cena nie obejmuje:
- dopłaty do strefy wellness i saun  w Tatralandii 
- posiłku w drodze powrotnej
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