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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Liptowski Mikulasz 

 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane  

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
7:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do  
Liptowskiego Mikulasza. Całodzienna zabawa w parku wodnym: na korzystanie z licznych atrakcji 
min. zjeżdżalnie, baseny (zewnętrzne i wewnętrzne, z wodą morską, wodą termalną i czystą wodą), wodne 
atrakcje, wodna siatkówka, koszykówka, parasole przeciwsłoneczne, kącik zabaw dla dzieci, jacuzzi 
(zewnętrzne i wewnętrzne).  Odkryj tropikalny raj pod Tatrami, gdzie przez cały rok temperatura 
nie spada poniżej 30°C i gdzie można do woli korzystać z dobrodziejstwa wody morskiej i 
termalnej. Przeżyj przygodę i rozerwij się w jednym miejscu. Wypróbuj 26 zjeżdżalni, wypluskaj się w 14 
basenach, daj się porwać szaleństwu Superfly Tatralandia, zrelaksuj się w 19 saunach i korzystaj z 
odprężających zabiegów. Tatralandia Holiday Resort to największy całoroczny kompleks wodnej zabawy 
z noclegami na terenie Słowacji, Czech i Polski. Położony na Liptowie, w regionie obfitującym w zabytki, 
odznaczającym się wyrazistą kulturą ludową i folklorem, otoczonym przez Tatry Wysokie i Niskie, pasma 
Małej i Wielkiej Fatry oraz Gór Choczańskich. W basenach wypełnionych słoną, termalną i czystą wodą o 
temperaturze do 36°C dzieci i dorośli mogą doskonale się bawić i relaksować. Tutejsza woda, ze względu 
na skład chemiczny, ma dobroczynny wpływ na układ ruchowy i oddechowy. W basenach z wodą morską 
można doświadczyć leczniczego działania thallasso terapii (leczenie morzem). Ponadto w kompleksie 
znajduje się 26 zjeżdżalni i ślizgawek o różnym stopniu trudności nie tylko dla rodzin z dziećmi, lecz również 
dla miłośników adrenaliny. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 20.00.   
 

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. 

 
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 możliwośd zmiany ceny w przypadku 

wzrostu kursu Euro. 

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

Termin DO USTALENIA 

Cena  Osoba dorosła:   189 PLN/os lub 90 zł + 22 EUR* przy 20 osobach 
                           170 PLN/os lub 75 zł + 22 EUR* przy 40 osobach 
Dziecko 4-12 lat: 149 PLN /os  lub 80 zł + 15 EUR* przy 20 osobach 
                           129 PLN/os lub 65 zł + 15 EUR* przy 40 osobach 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu do Aquaparku 22 EUR, dzieci 15 EUR 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


