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 Szaflary na gorąco 

Zakopane jesiennie 
    

 

8 listopad 2020r. – niedziela  
 
 

 Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki(zatoczka przy tężni), godz. 7.15 

wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez Nowy Targ do Szaflar. 

Osoby ceniące sobie wypoczynek i relaks w basenach termalnych „Gorący Potok”, 

pobyt do godz. 16.30, pozostali uczestnicy przejazd do Zakopanego. Zwiedzanie od 

Wielkiej Krokwi* przez Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego PN*, 

Krupówki i Sanktuarium Najświętszej Rodziny po Gubałówkę*, po zwiedzaniu czas 

wolny na „Krupówkach”. Wyjazd z Zakopanego ok. godz. 16.00. Przejazd przez Szaflary.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• opłaty parkingowe i drogowe, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezpieczenia 10 000 zł 
  

koszt wycieczki: 84 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 76 zł 
 

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

 
 

Cena wycieczki nie obejmuje wstępów do obiektów, które wynoszą:  
*Wstęp: N – 15 zł; U – 10 zł,. *Kolej linowa na Gubałówkę: 17 zł w jedną ; 23 zł w dwie strony 
  

BASENY TERMALNE – GORĄCY POTOK (ceny przy grupie pow. 15 osób) 

Czas wstępu/ osoba dorosła dzieci do 18 lat 
Studenci 26 - 

seniorzy 60 + 

inwalidzi I gr. 

i opiekun 

2,5 h + 15 min  49 (40) zł 35 (30) zł 39 (30) zł  39 (30) zł 

Bez limitu 69 (55) zł 49 (40) zł 55 (45) zł 55 (45) zł 

Dopłata za przekroczenie czasu taryfy 0,50 zł - 1 min, więcej informacji na  www.goracypotok.pl 
 

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

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać osobiste 
środki ochrony (maseczka), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. 

 

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

 

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

