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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Białka Tatrzańska  
 

    Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane  

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
7:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do  Białki 
Tatrzańskiej. Czas wolny, relaks, kąpiele w Termach. Kompleks Terma Bania tworzą baseny 
rekreacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, napełnione wodą termalną o temperaturze 34 - 38°C. Woda 
wykorzystywana w Termie Bania pozyskiwana jest z głębokości 2500 metrów, a jej początkowa 
temperatura to 72°C. Baseny Termy Bania napełniono wodą, która zawiera siarczki, krzemionkę, 
potas, wapń, magnez i żelazo. Podwyższona temperatura i lekko kwaśny odczyn ułatwiają wchłanianie 
przez organizm tych cennych substancji. Kąpiele w wodzie termalnej: obniżają poziom stresu, ułatwiają 
relaksację i przywracają równowagę psychofizyczną, poprawiają ciśnienie i przemianę materii, wspomagają 
proces odchudzania, eliminują bóle głowy o bezsenność, przyspieszają rekonwalescencje, eliminują 
schorzenia i niedoskonałości skóry, wyraźnie poprawiając jej wygląd. To miejsce dla osób szukających 
odprężenia i ciszy, które pragną wypocząć w wyjątkowym górskim otoczeniu, z widokiem na 
przepiękną panoramę Tatr Wysokich. Dla Gości oddano 2 baseny wewnętrzne, mające swoją 
kontynuację na zewnątrz, które napełniono wodą termalną o temperaturze od 34°C do 38°C.  Istotą 
Strefy Relaksu jest szeroki wachlarz urządzeń do masażu wodnego: gejzery denne, stacje masażu 
dennego i bocznego, armatki i kaskady wodne, leżanki wodno-powietrzne, bicze wodne, przeciwprądy, 
jacuzzi. Na całej długości linii brzegowej basenu wewnętrznego i zewnętrznego zrelaksują leżanki do 
masażu podwodnego oraz gejzery. Jest też strefa saun. To miejsce, gdzie filozofia saunowania  łączy się 
z głęboką relaksacją i wyciszeniem. Na powierzchni ponad 1000 m2 usytuowano niemal wszystkie dostępne 
dzisiaj warianty saunowania, basen z wodą chłodzącą do pływania, basen relaksacyjny, tężnię solankową, 
jacuzzi. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 19.00.   
 
 

 

WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Zaleca się 
strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, peleryna, 

plecak itp.). Prosimy nie zapomnieć o stroju kąpielowym, klapkach i ręcznikach. 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec – Białka Tatrzańska – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła:  129 PLN/os lub 90 zł + 39 PLN przy 20 osobach 
                           105 PLN/os lub 69 zł + 39 PLN przy 40 osobach 
Dziecko 4-12 lat: 115  PLN /os  lub 80 zł + 35 PLN przy 20 osobach 
                            99 PLN/os lub 59 zł + 35 PLN przy 40 osobach 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu Białka Tatrzańska Bania 39 zł, dzieci  35 zł 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


