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28 listopad 2020r. – sobota 
 

 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z 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 narciarskich 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. Kupując bilet do Strefy Zabawy korzystamy 
tylko ze Strefy Zabawy, natomiast kupując bilet do Strefy Relaksu, korzystamy ze Strefy Zabawy i Relaksu. 

 

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem, opłaty drogowe,  

• Opieka Pilota – przewodnika, 

• 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)  
 

 Koszt wstępu na baseny termalne dla grupy min. 15 os. w zależności od strefy:  

TERMA BANIA czas 
Dzieci 

3 - 16 lat 
dorośli 

Seniorzy 55 +  
niepełnosprawni 

Strefa Zabawy 4,5 h 39 zł (35 zł) 59 zł (55 zł) 49 zł (39 zł) 

Strefa Zabawy 
i Relaksu 

4,5 h 49 zł (39 zł) 69 zł (59 zł) 49 zł (39 zł) 
 

SAUNARIUM dopłata 25 zł, za każde dodatkowe 10 min./ 5 zł, więcej na www.termabania.pl 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostałą kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem  
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 

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 „Bania” 

http://www.chorzow.travel.pl/
http://www.bialkatatrzanska.pl/cenniki.html
http://www.termabania.pl/

