
DZIEŃ MATKI
W CHOCHOŁOWSKICH TERMACH 

26/05/2018

Dzień  Matki  to  święto  obchodzone,  jako  wyraz  szacunku  dla  wszystkich
matek.Zafunduj sobie i swoim bliskim jednodniowy wyjazd do Chochołowskich
term.  

Chochołowskie  Termy –  to  największy  kompleks  termalny  na  Podhalu,  położony  
w malowniczej  miejscowości  Chochołów,  u  stóp  Tatr  Zachodnich.  W swojej  ofercie  posiada  strefę
basenowa i leczniczą. Na miejscu znajduje się bar oraz restauracja. 

Program wycieczki: 
 Wyjazd z Sanoka o godz. 5:00, Krosna – 6:00 z przystanku przy „Starym 

Cmentarzu” , ul. Krakowska , Jasła 6:30. 
 Przejazd trasą Jasło – Nowy Sącz – Chochołów. 
 Pięciogodzinny pobyt w Chochołowskich Termach. 
 Obiad w restauracji. 
 Wyjazd w drogę powrotną – o godz. 17:00.  Powrót do Sanoka ok. 22:00. 

Chochołowskie Termy – to największy kompleks termalny na Podhalu, położony w 
malowniczej miejscowości Chochołów, u stóp Tatr Zachodnich. 
Strefa basenowa: 

 8 basenów z wodą termalną o temperaturze 36 stopni Celsjusza 
 1 basen z wodą solankową o temperaturze 36 stopni Celsjusza 
 basen zewnętrzny o temperaturze 36 stopni Celsjusza (a w nim m.in. rwąca rzeka,

siatkówka i koszykówka wodna, dysze wodne, stanowiska do masażu) 
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 dolny basen zewnętrzny o temperaturze 36 stopni Celsjusza (a w nim m.in. rwąca
rzeka, wodospad, wulkan, gejzery powietrzne, ściany wodne, siatka do 
wspinaczki oraz huśtawka wodna) 

 dwuosobowa zjeżdżalnia pontonowa z cebulą 
 zjeżdżalnia pontonowa o długości 168 m 
 zjeżdżalnia z zapadnią (zjeżdżalnia sezonowa, czynna od 27 marca do 15 

listopada przy dodatnich temperaturach) 
 dwie zjeżdżalnie rodzinne 
 łaźnia parowa dla dzieci 
 grota solna 
 "tekstylna" sauna sucha, dla tych, którzy nie chcą korzystać z saun w strefie 

nietekstyl-nej, jaką jest Saunarium
 basen sportowy wewnętrzny o wymiarach 16x8 m z systemem monitoringu 

POSEIDON* o temperaturze 30 stopni Celsjusza 
 basen pływacki zewnętrzny o wymiarach 25x10 m o temperaturze 30 stopni 

Celsjusza 
 plac mokry zewnętrzny dla dzieci 

Strefa Lecznicza 
 beczki termalne - wanny z surową, siarkową wodą termalną o temperaturze 36 

stopni Celsjusza 
 basen termalny z wodą solankową jodowaną o temperaturze 32 stopni Celsjusza 

Na miejscu znajduje się bar oraz restauracja. 

Cena: 130 zł - cena skalkulowana dla wyjazdu z Krosna, dla grupy 40 os. 
Wpisowe - w kwocie 30 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia 
Pozostałą kwotę - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem 
 obiad w Chochołowskich Termach 
 usługa pilota 
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych) oraz bagaż. 

Cena nie obejmuje: 
 obowiązkowej płatności u pilota na wstęp do Chochołowskich term: 

Osoba dorosła: 65zł 
Dziecko(3-13 lat): 35 zł 
Dziecko (14-16 lat): 45 zł 
Senior (od 60 r.ż): 45 zł 
Inwalida I gr/opiekun inwalidy: 45 zł

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
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