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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Oravice  

 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane    

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
8:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do  
Oravic. Kąpiele, relaks, czas wolny w Aquaparku. Aquapark Oravice jest idealnym miejscem do 
odpoczynku i relaksu, zaleca się je zarówno rodzinom, jak i zakochanym parą. Wysoko 
mineralizowana woda termalna, której źródło znajduje się  na głębokości ponad jednego kilometra 
ma właściwości, które pozytywnie wpływają na psychikę oraz stres, jest wykorzystywana  
w balneoterapii. Baseny zawierają wiele różnych atrakcji – sztuczne fale wodne, jacuzzi, gejzer, 
strumienie masujące, grzyb wodny, a także natryski. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do 
Żywca około godziny 19.00.   
 
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 – Oravice – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  
Cena  Osoba dorosła:    159 PLN/os lub 89 zł + 70 PLN przy 20 osobach 

                            145 PLN/os lub 75 zł + 70 PLN przy 40 osobach 
Dziecko 4-12 lat:  129  PLN /os  lub 79 zł + 35 PLN przy 20 osobach 
                            115 PLN/os lub 65 zł + 35 PLN przy 40 osobach 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu do Aquaparku Oravice 70 zł, dzieci 50 zł 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


