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

TERMA BANIA - BIAŁKA TATRZAŃSKA
KĄPIELISKO TERMALNE
W programie wycieczki:
Nowoczesny park wodny na Podhalu z malowniczym widokiem na Tatry. Pobyt na kąpielisku termalnym 3,5 godz.
Do dyspozycji baseny zewnętrzne i wewnętrzne o temp. 34°C-38°C. Komfortowy wypoczynek dzięki osobno
wydzielonym strefom dla dorosłych oraz dzieci.
Terma Bania w Białce Tatrzańskiej
łączy w sobie rozrywkę parku wodnego, komfort SPA oraz lecznicze właściwości
termalnego wypoczynku. Wszystko to w połączeniu z malowniczą górską
scenerią sprawiają iż chwile spędzone w tym wyjątkowym miejscu stają się
niezapomniane. Interesujące rozwiązania architektoniczne pozwalają na
rozrywkę i relaks w niezwykle stylowych wnętrzach, zaskakujących intrygującymi
połączeniami góralskiego folkloru i nowoczesnego designu. Biorąc pod uwagę
sprecyzowane potrzeby użytkowników, podzieliliśmy obiekt na kilka stref,
dostosowanych do konkretnych preferencji.
Strefa Relaksu:
wewnętrzne i zewnętrzne baseny termalne o temp. 34°C - 38°C
basenowe atrakcje wodne m.in.:
dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, leżanki wodno-powietrzne,
drink bar w wodzie, jacuzzi na całej długości linii brzegowej
tekstylna sauna fińska oraz widokowa sauna ziołowa
niecka do schładzania z wodą o temperaturze 10 °C
niecka ze śniegiem
Strefa Zabawy:
wewnętrzne i zewnętrzne baseny termalne 34°C - 38°C
basenowe atrakcje wodne m.in.
wewnętrzny wodny plac zabaw, całoroczne zjeżdżalnie, grota z gejzerem,
armatki i kaskady, sztuczna fala, wodospad, karuzele, dysze wodne
jacuzzi napełnione surową, siarkową wodą geotermalną o temp. 37°C
oraz dostępne w sezonie letnim
zewnętrzny wodny plac zabaw z armatkami i zraszaczami
dmuchany wodny plac zabaw
3-torowy ślizg wodny o łącznej długości ponad 150

Czas trwania: 13:30 - 21:30
Cena zawiera:
- transport autokarem
- usługę pilota/przewodnika
- pobyt na kąpielisku termalnym (3,5 godz.)

CENA: 110,00zł
ulg. 100,00zł*

* bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży

