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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Poprad, Spiska Sobota  

 

Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane  

 
 
 
 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przyjazd do Popradu, czas 
na relaks w słowackim aquaparku termalnym AquaCity Poprad. Goście ośrodka mogą relaksować się w 13 
basenach z wodą o temperaturze od 30 do 38 °C, a także skorzystać z mnóstwa wodnych atrakcji. W skład 
AquaCity wchodzą dwa komfortowe hotele. Oprócz termalnego aquaparku ośrodek oferuje usługi wellness oraz 
zabiegi we własnym "Witalnym świecie": zabiegi upiększające i propagujące zdrowy styl życia, masaże 
tradycyjne i tajlandzkie oraz nowoczesną metodę leczniczą prowadzoną w bardzo niskiej temperaturze - 
krioterapię, która dosłownie w kilka minut doskonale aktywuje i pobudza każdą komórkę w ciele człowieka. 
Dodatkowo co wieczór w AquaCity podziwiać można unikalne basenowe laserowe show, jedyne swego rodzaju w 
Europie Środkowej. Następnie obiad w zabytkowej części miasta, Spiskiej Sobocie stanowiącej 
historycznie najważniejszą część Popradu, turystycznego punku wyjściowego do Tatr. Czas wolny na 
pamiątkowe zdjęcia, drobne zakupy i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 21:30.  
 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
 
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. 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 

dowód osobisty bądź paszport.  

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

przypadku wzrostu kursu Euro.  

 
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” ® FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania 

na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie 

może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

 

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

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła: 199 PLN/os lub 79 zł + 27 EUR* 
Dziecko 4-12 lat:  175 PLN/os lub 69 zł + 24 EUR* 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilet do AquaCity Poprad  
- opieka pilota wycieczek, 
- regionalny obiad w restauracji,   
- ubezpieczenie w Axa ( NNW, KL, CP, Assistance i bagaż) 


