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SSŁŁOOWWAACCJJAA  VVRRBBOOVV  

BBAASSEENNYY  SSIIAARRKKOOWWEE  
CZAS TRWANIA WYCIECZKI: 13:30 - 20:30 ( W TYGODNIU ) 

CZAS TRWANIA WYCIECZKI: 8:30 - 16:00 ( NIEDZIELE I ŚWIĘTA ) 
 

W PROGRAMIE: 

Pobyt na kąpielisku siarkowym 3 godz.: 4 baseny termalne na zewnątrz o temperaturze: 26-38°C. 
W drodze powrotnej czas wolny przy granicy słowackiej -  możliwość zakupów za złotówki. 

W kąpielisku termalnym Vrbov znaleźć można prawdziwą wodę 

geotermalną, 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 
wysokości 2000 m. Zawiera ona minerały oddziałujące korzystnie na 
układ ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 
 
Temperatura bijącego źródła osiąga 59°C. W basenach utrzymywana jest 

temperatura od 26 do 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane 

w basenach dysze z prądami bieżącej wody, które pozwalają rozluźnić 
napięte mięśnie. 
 
Kąpielisko bardzo często odwiedzają sportowcy, którzy potrzebują 
odpoczynku i regeneracji sił po intensywnej jeździe na nartach czy 

wspinaczce. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy specjalisty, może mu pomóc 
odpowiednio dobrany rodzaj masażu tajskiego.  
 
Do dyspozycji gości jest też bar z przekąskami, a obfity posiłek można 
zjeść w restauracji „Koliba”, która znajduje się na terenie kąpieliska 
termalnego. 
Wejście na baseny znajduje się w nowym, przeszklonym budynku, z 

którego do basenów zewnętrznych prowadzi specjalny kanał.  

 
W sezonie zimowym do dyspozycji gości jest pięć basenów: 
 
• wykonany ze stali nierdzewnej basen z wodą oczyszczoną, którego 

elementami są dysze doprowadzające wodę (32°C), 
• wykonany ze stali nierdzewnej „motyl” z wodą geotermalną 
(38°C), 
• brodzik z wodą geotermalną (38°C), 
• basen pływacki z podgrzewaną wodą geotermalną (26°C), 
• basen dla dzieci wewnątrz budynku z wodą oczyszczoną (32°C).    
  

 
 
Imponujący widok na panoramę tatrzańskich szczytów tworzy niezapomnianą atmosferę i sprzyja relaksowi. 

*bilet ulgowy przysługuje seniorom powyżej 60 r.ż. 

http://www.btjaworzyna.pl/

