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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Poprad  

 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane    

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do  Popradu. Kąpiele i 

czas wolny w Aquaparku Aqua City Poprad. Wspaniałe bogactwo Tatr przejawia się nie tylko poprzez piękne góry, 
zapierające dech w piersiach widoki i malownicze szlaki turystyczne. To także wody termalne, które odpowiednio 

wykorzystane stają się prawdziwym skarbem. Potwierdza to przykład kompleksu AquaCity, znajdującego się w 
samym sercu Tatr Wysokich, w Popradzie. Dzięki ciepłym źródłom zabawa trwa tu przez cały rok, a liczba 

wodnych atrakcji przyprawia o zawrót głowy. To jeden z największych aquaparków w Europie. Oferta AquaCity 
Poprad zadowoli rodziców i dzieci – zarówno te najmłodsze, jak i te trochę starsze. Łącznie znajduje się tu kilkanaście 

basenów różnego rodzaju – termalnych, krytych i odkrytych, sportowych, relaksacyjnych. Do tego plaża, boiska 

sportowe, 6 zjeżdżalni, place zabaw i ponad 350 wodnych atrakcji jak gejzery, hydromasaże czy dysze. W skład 
kompleksu wchodzi też centrum spa, klub fitness, hotele, restauracje i bary. W kompleksie wykorzystywana jest 

wysokozmineralizowana woda ze źródeł termalnych znajdujących się na głębokości 1300 m pod ziemią. 
Posiada ona lecznicze właściwości, korzystnie działa zwłaszcza w wypadku schorzeń górnych dróg oddechowych i 

narządów ruchu. Woda geotermalna pozwala nie tylko relaksować się gościom w wielu basenach, ale także stanowi 

źródło energii dla całego ośrodka, dzięki czemu jest on w pełni ekologiczny. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do 
Żywca około godziny 21.00.   

 
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.). 

 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 

dowód osobisty bądź paszport.  

Prosimy nie zapomnieć o stroju kąpielowym, klapkach i ręcznikach. 

 
* Oferta sporządzona wg. Kursu Euro 4,50zł – Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany ceny w przypadku 

wzrostu kursu Euro. 

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

Termin DO USTALENIA  
Cena  Osoba dorosła:  190 PLN/os lub 105 zł + 19 EUR* przy 20 osobach 

                           169 PLN/os lub 85 zł + 19 EUR* przy 40 osobach 
Dziecko 4-12 lat: 169 PLN /os  lub 95 zł + 16 EUR* przy 20 osobach 
                           149 PLN/os lub 75 zł + 16 EUR* przy 40 osobach 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu do Aqua City Poprad 19 EUR, dzieci 16 EUR 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


