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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Bukowina Tatrzańska  

 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane    

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
8:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do  
Bukowiny Tatrzańskiej. Bukowina Tatrzańska dumnie rozpościera się na wielu wierchach roztaczając 
widoki, których mogą pozazdrościć inne kurorty. To nie jedyny naturalny skarb „Bukowiny”, kolejnym to 
dobre trasy narciarskie, gościnność mieszkańców, regionalna kuchnia aż po najważniejsze gorące źródła 
termalne.  W programie wycieczki: relaks, kąpiele, czas wolny w termach. Kompleks usytuowany jest 
na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. W skład kompleksu wchodzi czterogwiazdkowy hotel oraz 
SPA, które tworzą kompleks Bukovina Terma Hotel SPA. Hotel oferuje 437 miejsc noclegowych w 152 
pokojach i apartamentach. Łączna powierzchnia lustra wody wszystkich basenów to 1885 m2 przy 
pojemności 2260 m3. Temperatura wody w basenach waha się w zależności od potrzeb w danym basenie 
w granicach 28–36 °C. Woda wydobywana jest z głębokości około 2600 m. Ze względu na mineralizację, 
skład jonowy i mikroelementów, a także niski charakter zasadowy i odpowiednią twardość, wody termalne 
są środkiem leczniczym oraz rehabilitacyjnym. Wody pomagają eliminować dolegliwości układu 
mięśniowo-kostnego, bóle stawów, stany zapalne, wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, 
reguluje gospodarkę organizmu i przyspiesza przemianę materii. Zawarte w wodzie pierwiastki to: 
sód, wapń, chlor, potas, siarka, magnez oraz chrom.  Na kompleks term składa się 12 basenów, 
zjeżdżalnie (150 m), jacuzzi, masaże wodne oraz 12 rodzajów saun (m.in. fińskie, parowe, na 
podczerwień - w saunach seanse aromatyczne i programy). W Aquaparku ponadto można skorzystać z 
plaży "Zohylina", profesjonalnego centrum SPA. Na terenie kompleksu działa też cały rok lokalna 
restauracja. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 20.00.   
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Prosimy nie zapomnieć o stroju 

kąpielowym, klapkach i ręcznikach. 
 
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.). 

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

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła: 139 PLN/os lub 90 zł + 49 PLN przy 20 osobach 
                         115 PLN/os lub 69 zł + 49 PLN przy 40 osobach 
Dziecko 4-12 lat: 110  PLN /os  lub 80 zł + 30 PLN przy 20 osobach 
                           89 PLN/os lub 59 zł + 30 PLN przy 40 osobach 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu Term Bukowina Tatrzańska 49 zł, dzieci 30 zł 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


