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NAJWIĘKSZE BASENY TERMALNE

na Podhalu CHOCHOŁÓW
24 listopad 2018r. – SOBOTA
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 7.15 wyjazd z Katowic
(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez Wadowice, Czarny Dunajec do miejscowości
CHOCHOŁÓW. Dla osób ceniących sobie wypoczynek i relaks w basenach termalnych, pobyt na
najmłodszym kompleksie basenów termalnych – CHOCHOŁOWSKIE TERMY !!! do godz.
16.00. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.
CHOCHOŁOWSKIE TERMY to: 8 basenów whirlpool z wodą termalną, basen whirlpool z wodą
solankową, 2 baseny wewnętrzne ze stanowiskami do masażu, 2 baseny zewnętrzne z atrakcjami
wodnymi (rwąca rzeka, dysze wodne, …), basen pływacki, zjeżdżalnia pontonowa, grota solna, łączna
powierzchna lustra wody to 3000m2, temp. wody 32-370C, dla wygłodniałych do dyspozycji jest bar
i kawiarnia, a dla najmłodszych – pokój zabaw AKWARIUM.

Świadczenia:
•
•
•
•

przejazd autokarem,
pilot i przewodnik na trasie,
opłaty parkingowe i drogowe,
ubezpieczenie w Signal Iduna - suma bezp. 5000 zł

koszt wycieczki: 73 zł
koszt wycieczki z rabatem: 65 zł
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)

BASENY TERMALNE – CHCHOŁOWSKIE TERMY (cena grupowa min. 15 osób.)*

więcej na: www.chocholowskietermy.pl
Czas wstępu / osoba

dzieci 3-13 lat

dzieci 14-16 lat

dorosła

seniorzy 60+

bez limitu

49 zł (41 zł)*

69 zł (59 zł)*

79 zł (67 zł)*

69 zł (59 zł)*

3h

39 zł (33 zł)*

49 zł (41 zł)*

59 zł (50 zł)*

49 zł (41 zł)*

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do
4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot, zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych).

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 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 „Termy”

