BIURO TURYSTYCZNE „JAWORZYNA”
ul. Pułaskiego 4, 33 - 380 Krynica Zdrój
tel. 0 18 471 61 70, 0 18 471 61 71, 0 18 471 56 54, fax: 0 18 471 55 13
e-mail: biuro@btjaworzyna.pl www.btjaworzyna.pl

SŁOWACJA - VRBOV
TERMALNE BASENY SIARKOWE
W programie wycieczki:
Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov (3 godz.) Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną,
która dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie
Środkowej. Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące
korzystnie na układ ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych
basenach utrzymywana jest w granicach 26°C-38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze
z prądami bieżącej wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej
postój przy granicy, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

Kąpielisko Termalne Vrbov
Całoroczne baseny zewnętrzne z siarkową wodą termalną, która dzięki
zawartości ważnych dla organizmu ludzkiego składników mineralnych
uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej.
Woda geotermalna, którą wypełnione są baseny, ma swe źródło na głębokości
2000m i zawiera minerały oddziałujące korzystnie na układ ruchowy,
oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura bijącego
źródła osiąga 59°C.

Na terenie kompleksu jest dziesięć basenów, w tym cztery baseny dla dzieci,
bar z przekąskami oraz restauracja „Koliba”. Wejście na baseny znajduje się w
nowym, przeszklonym budynku, z którego do basenów zewnętrznych prowadzi
specjalny kanał. W sezonie zimowym do dyspozycji jest pięć basenów z wodą
geotermalną. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana jest w
granicach 26°C- 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach
dysze z prądami bieżącej wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz
zregenerować siły.

Termin realizacji:
ŚRODA: 13:30 - 20:30
NIEDZIELA: 8:30 - 16:00
Cena zawiera:
- transport autokarem
- usługę pilota/przewodnika
- pobyt na kąpielisku termalnym (3 godz.)
- ubezpieczenie KL i NNW

CENA: 85,00zł
ulg.: 75,00zł*

* bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom

