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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. 
Relaks, kąpiele, czas wolny w Termach Gorący Potok Szaflary. Kompleks Term Gorący Potok 
tworzą baseny zewnętrzne, napełnione wodą termalną o temperaturze 34 - 40°C. Dla Gości udostępniono 
22 niecki basenowe w których woda jest uzdatniana za pomocą lamp UV oraz za pomocą innej 
innowacyjnej metody, dzięki czemu do wody nie są dodawane żadne substancje i mieszaniny chemiczne, 
mogące niekorzystnie wpłynąć na komfort kąpieli. W strefie SPA&wellness znajduje się podstrefa   
z kąpielami borowinowymi w specjalnie przygotowanych kadziach. Borowina dostarczana jest  
z Czarnego Dunajca. Kąpiele borowinowe są jednymi z najpopularniejszych kąpieli leczniczych na świecie. 
Wykazują działanie prozdrowotne oraz kosmetyczne: ujędrniają, odmładzają i odżywiają skórę twarzy  
i ciała. Przemęczenie, codzienne nerwy, zanieczyszczenie powietrza, wody i żywności – wszystko to nie 
pozostaje bez wpływu na zdrowie człowieka. Wizyta w saunie suchej pozwoli wyeliminować skutki 
przemęczenia, pomoże usunąć toksyny z organizmu, poprawi krążenie i zapewni relaksację. 
 
W kompleksie Gorący Potok znajduje się również tężnia solna wykonana z drewna sosnowego 
lub świerkowego, wyposażona w pompę rozprowadzającą solankę po specjalnie 
rozmieszczonych wiciach. Rozlokowana w ten sposób solanka wytwarza w powietrzu aerozol, dzięki 
któremu powietrze zostaje nasycone jodem oraz bromem, a także szeregiem dobroczynnych dla organizmu 
mikro- elementów, takich jak magnez, sód oraz żelazo. Jod i brom znane są ze swych właściwości 
leczniczych, dzięki czemu znajdują zastosowanie w leczeniu górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, 
rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwic, alergii, jak również w stanie ogólnego wyczerpania 
organizmu. 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 90 zł + 45 PLN przy 20 osobach 
                            115 PLN/os lub 70 zł + 45 PLN przy 40 osobach 
Dziecko 4-12 lat:  115  PLN /os  lub 80 zł + 35 PLN przy 20 osobach 
                             95 PLN/os lub 60 zł + 35 PLN przy 40 osobach 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu do Term Gorący Potok Szaflary 45 zł, dzieci 35 zł 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


