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Impreza Turystyczna numer 131 /2018 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 
 BASENY TERMALNE -  

             22 grudnia 2018 r. – sobota      NARTY  
 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 7.15 wyjazd z Katowic 
(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Rabka – Nowy Targ – Poronin. Przyjazd 
do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 10.30. Dla uprawiających sporty zimowe czas wolny 
w kompleksie narciarskim** OLCZAŃSKI WIERCH, dla pozostałych pobyt na basenach 
termalnych TERMA do godz. 16.00. Przy basenach możliwość zakupu oscypków.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 
Kąpiel w tak zmineralizowanej wodzie termalnej wpływa bardzo korzystnie na organizm. Szczególnie 

poprawia komfort psychiczny, obniża stres, stabilizuje system nerwowy, dzięki czemu przywraca 
wewnętrzny spokój i poprawia ogólną kondycję psychofizyczną oraz chroni m.in. przed chorobami Parkinsona 
i Alzheimera. Eliminuje choroby serca, stabilizuje tętno, leczy choroby układu krążenia, zmniejsza otyłość 
a nawet eliminuje bezsenność. Ważne dla zdrowia zawarte w wodzie składniki to: sód (Na), wapń (Ca), chlor 
(Cl), potas (K), siarka (S), magnez (Mg) oraz chrom (Cr). 

 

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• opłaty parkingowe i drogowe, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma bezp. 5000 zł     
     

  koszt wycieczki: 76 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 68 zł  
 

  (członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 

Cena wstępu na baseny termalne w zależności od czasu pobytu i  posiadanych zniżek: 

Ceny wejść (grupowych powyżej 15 os.)*: aktualizacja ceny na www.termabukowina.pl  
 
 

czas/zniżki 3 - 13 lat 14 -16 lat normalny pow. 60 lat 

4 h  35zł (31zł)* 40 zł (39zł)* 59 zł (49 zł)* 37 zł (33zł)*  

bez limitu 55 zł (48zł)* 58 zł (59zł)* 79 zł (70 zł)* 57 zł (50zł)* 
 

 

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu, rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, dostępne w biurze CCIiT) 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „TERMA” 

http://www.chorzow.travel.pl/
http://www.termabukowina.pl/

