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BIAŁKA TATRZAŃSKA 
NARTY - BASENY TERMALNE 

 
 

2 luty 2020 r. – niedziela 
 

 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa, ul. Kościuszki (tężnie), godz. 7.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Nowy Targ do Białki 
Tatrzańskiej. Przyjazd ok. godz. 10.30. Pobyt na basenach termalnych, lub na 
kompleksie narciarskim „Kotelnica” do godz. 16.00. Powrót do Chorzowa przez 
Katowice ok. godz. 20.00. (cena karnetów na www.bialkatatrzanska.pl/cenniki.html)  

Kompleks basenów termalnych składa się ze Strefy Zabawy, która jest główną częścią obiektu, w niej 
znajdują się atrakcje takie jak: zjeżdżalnie, basen ze sztuczną falą, karuzelą wodną, gejzery denne itp. 
Strefa Relaksu jest dopełnieniem Strefy Zabawy, w której znajdują się: leżaki i ławeczki masażu, jacuzzi, 
armatki i kaskady wodne. Saunarium to strefa dla dorosłych.  

Kompleks basenów termalnych TERMA BANIA został w ubiegłym roku 
rozbudowany o kolejne zewnętrzne baseny termalne z bufetem przy basenie. 

 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe,  

• opieka pilota – przewodnika, 

• rezerwacja wstępu na baseny termalne,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna – suma ubezp. 10 000 zł 
     

koszt wycieczki: 80 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 72 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT) 
 
 

  

BASENY TERMALNE – TERMA BANIA: więcej na –  www.termabania.pl  

Cena wejścia grupowego na baseny: 2,5 h lub cały dzień  

strefa wstępu / osoba dzieci 3-13 lat dzieci 14-16 lat dorosła seniorzy 60+ 

zabawy  30 zł lub 59 zł 38 zł lub 69 zł 49 zł lub 89 zł 38 zł lub 69 zł 

zabawy i relaksu  39 zł lub 69 zł 46 zł lub 79 zł 59 zł lub 95 zł 46 zł lub 79 zł   
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca  
na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje 
możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 00 48502 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 „Białka”  
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