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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Szaflary  
 
Dla kogo?  Turyści indywidualni  / grupy zorganizowane  

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
8:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do  Szaflar.  
Termy Szaflary /Termy podhalańskie - baseny termalne są znakomitą atrakcją i miejscem wypoczynku 
dla całej rodziny. Kompleks basenów jest jedynym w swoim rodzaju obiektem na Podhalu. W programie 
wycieczki: relaks, kąpiele, czas wolny w Termach Szaflary. Obiekt posiada baseny  
z wysokozmineralizowaną wodą termalną o temp. od 30-38st.C W skład kompleksu wchodzą, dwa baseny 
wewnętrzne, dwa zewnętrzne, sauna, jacuzzi, restauracje: włoska oraz polska oraz akademia relaksu i 
przyjemności. Warto podkreślić, że woda która wypełnia niecki basenowe ma najlepszą 
mineralizację wśród wód wykorzystywanych w celach rekreacyjnych na Podhalu. Baseny 
wyposażone są w wiele urządzeń do hydromasażu takich jak  bicze wodne, ławki do masażu, jeżyki, 
gejzery, urządzenia do masażu karku i części barkowej szerokimi i wąskimi strumieniami wody. Dla 
amatorów szalonej jazdy i spragnionych wrażeń polecamy również zjeżdżalnie o długości ponad 55 m. Na 
terenie term znajduje się również Saunarium - sauna sucha (zwana także fińską),  sauna  ziołowa, sauna 
parowa (tzw. łaźnia rzymska). Dodatkowo nad częścią basenu rozciągnięta jest siatka do wspinaczki 
oraz zewnętrzny brodzik dla dzieci z fontanną. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około 
godziny 18.00.   
 
 

 
 

 

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 – Szaflary – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA 
Cena  Osoba dorosła:   135 PLN/os lub 89 zł + 48 PLN przy 20 osobach 

                           115 PLN/os lub 69 zł + 48 PLN przy 40 osobach 
Dziecko 4-12 lat: 109  PLN /os  lub 79 zł + 32 PLN przy 20 osobach 
                            89 PLN/os lub 59 zł + 32 PLN przy 40 osobach 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu do Term Szaflary 48 zł, dzieci 32 zł 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


