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Impreza Turystyczna numer 143 /2019 

KOTLINA LIPTOWSKA - VRBOV 

 Andrzejki na Słowacji  
 

 

30.11-1.12.2019r. – 2 dni  
 
 

1 dzień sobota: 
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki, godz. 7.20 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) 

z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Bielsko-Biała, Korbielów, Namiestów do miejscowości 
Rużomberok – zwiedzanie miejscowości wraz z LIPTOVSKIM MUZEUM (geologia, paleontologia 
i botanika, zoologia, archeologia, feudalizm i cechy, etnografia, sztuka sakralna, historia Liptowa 
koszt: N-3€, U-2€). Przejazd do Liptowskiego Mikulasza do restauracji Pivovaru Liptovar, czas 
na wytchnienie, degustacja piwa, następnie do Liptowskiego Jana na miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg. Po kolacji wspólny „WIECZÓR ANDRZEJKOWY” przy muzyce i nie tylko! 
2 dzień niedziela: 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości VRBOV na zewnętrzne i wewnętrzne 
siarczkowe baseny termalne (pobyt 4 h, woda z głębokości 2502 m ma skład: wapniowo-
magnezowy, wodorowęglanowy, siarczanowy, gorący, hipotoniczny). Przejazd do zabytkowej 
miejscowości KIEŻMARK wpisanej na listę UNESCO, czas na posiłek we własnym zakresie. 
W godzinach popołudniowych powrót na trasie Jurgów, Nowy Targ.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 
 

świadczenia:  
• Przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe, 

• Nocleg w Hotelu LIMBA  (pok. 2,3 os. z WC i łazienkami),  

• Pilot – przewodnik na całej trasie, 

• Obiadokolacja i śniadanie, „Wieczór ANDRZEJKOWY”,  

• Opłata klimatyczna,    

• Ubezpieczenie KL 20000€, NNW 15000 zł i bagaż 1000zł . 
 

  

 koszt wycieczki: 268 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 254 zł  
 

   (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 

 Dodatkowo: na wstęp na baseny termalne: 
 
 

www.termalnekupalisko.com  dorośli seniorzy +60 dzieci od 3 do 15 lat do 3 lat 

Baseny Termalne 4 h 9,50 €  7,50 € gratis 
 

 

 

Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestnika przy zapisie (zwrot zgodnie z OWU w imprezie dostępne w biurze), 
pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem. 

 

Zapisy i informacji udziela biuro lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z  dopiskiem „Vrbov”  

http://www.chorzow.travel.pl/
http://www.termalnekupalisko.com/
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