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Impreza Turystyczna numer 64 /2020 

Park of Poland - SUNTAGO 
NAJWIĘKSZY ZADASZONY PARK WODNY 

 
 
 

6 czerwiec 2020r. – SOBOTA 
 
 
 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu: 
godz. 7.15 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd do miejscowości Wręczyca na 
terenie gminy Mszczonów w województwie mazowieckim. Pobyt na „największym 
zadaszonym parku wodnym w Europie”, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie od 
rozrywki po wypoczynek i może poczuć klimat egzotycznych wakacji. SUNTAGO – 
otwarto 20 lutego br., w którym stworzono warunki niezależne od pogody w otoczeniu 
700 palm, podzielono go na strefy JAMANGO, RELAX i SAUNARIA. Uczestnicy 
mają do dyspozycji: 2000m2 basenów, 3200 m zjeżdżalni, 4000 leżaków, 840 m2 
basenów termalnych z brodzikami, 20 000 m2 ogrodu, 8 różnych saun i łaźni, 4 baseny 
witalne, a Ci co zgłodnieją mają do dyspozycji 5 restauracji i 4 koktajl bary 
w basenach. Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, 

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• rezerwacja wstępu, 

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

 

koszt wycieczki: 82 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 76 zł 
 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera 4 h wstępu do SUNTAGO: w zależności od wieku i strefy od 69 zł do 119 zł. 
Dzieci do 3 lat  - 1 zł  i w wieku do 16 lat tylko strefa JAMANGO ! więcej na: www.parkofpoland.com  

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja 
telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 

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 Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „SUNTAGO”  

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

