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Impreza Turysyczna numer 41/ 2020 

Bukowina Tatrzańska 
  wypoczynkowo lub pieszo  

 
 
 

19 kwietnia 2020r. – niedziela 
 

 

 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), godz. 7.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) – ul. Andrzeja. Przejazd przez Nowy Targ do Bukowiny 
Tatrzańskiej. Przyjazd ok. godz. 10.30. Osoby ceniące sobie wypoczynek poprzez relaks 
– pobyt na basenach termalnych do godz. 16.30. Pozostali uczestnicy przejazd 
z przewodnikiem na parking - Wierch Poroniec, przejście zielonym szlakiem przez Goły 
Wierch 1206 m. n.p.m. na Rusinową Polanę (czas na wytchnienie) i niebieskim szlakiem 
Doliną Filipka na parking do autokaru. Na trasie przejścia Sanktuarium MB Królowej 
Tatr na Wiktorówkach. Powrót do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie będzie czas na posiłek 
we własnym zakresie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 
Czas przejścia ok. 2 h, dł. trasy 6 km, sum. podejść 157 m, zejść 314 m, GOT - 9 pkt..   

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe,  

• usługa przewodnika górskiego, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna – suma ubezp. 10 000 zł. 
       

koszt wycieczki: 85 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 78 zł 
 

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

 

 Wstęp na baseny termalne w zależności od czasu pobytu:  (cena grupowa min. 15 os.)  

Czas wejścia dorośli  
młodzież 
14-16 lat 

Do 13 lat, seniorzy + 60, 
niepełnosprawni 

4 h* 58 zł 50 zł 46 zł 

bez limitu 78 zł 64zł 54 zł 
 

 

*za każde 30 min. dopłata 7 zł, dzieci do 100 cm – wstęp GRATIS zł,  
ceny wejścia na baseny mogą ulec zmianie, aktualny cennik na www.termybukovina.pl  

lub na 30 dni przed wyjazdem w biurze. 
Wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego: N – 5 zł, U – 2,5 zł 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem (w przypadku rezygnacji 
zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 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 „Bukowina”. 

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

