
BBIIUURROO  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNEE    „„JJAAWWOORRZZYYNNAA”” 

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 

 

Czas trwania: 13:30 - 22:30 
Cena zawiera: 
- transport                                                                                 
- usługę przewodnika 
- opłatę wstępu na kąpielisko (3,5 godz.) 
- ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW 

            * bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 15. 

 

CCEENNAA::  111100,,0000zzłł      

    uullgg..::  110000,,0000zzłł**  

 

SSŁŁOOWWAACCJJAA  --  PPOOPPRRAADD  AAQQUUAACCIITTYY  

  WW  ddnniiuu..::  PPIIĄĄTTEEKK  
W programie wycieczki:   
Pobyt na kąpielisku termalnym 3,5 godz. Zwiedzanie miasta Poprad. Czas wolny 1 godz.  
AQUA PACKET - do dyspozycji wszystkie baseny zewnętrzne i wewnętrzne o temp. 28°C - 38°C: otwarte baseny 
termalne, baseny relaksacyjne Blue Saphire z Laser show, baseny Blue Diamond z barem wodnym, basem dziecięcy 
Treasure Island, 50 m basen pływacki, baseny Piramida Majów (sezon letni); sauna parowa, zjeżdżalnie.  
 
Kompleks AquaCity znajduje się na Słowacji, w samy sercu Europy i jest 
położony u podnóża Wysokich Tatr - górskiego masywu, który jest częścią 
urzekająco pięknego Tatrzańskiego Parku Narodowego.  
AquaCity Poprad to świat zabawy, relaksu i odpoczynku. W Aquaparku znajduje 
się 13 basenów krytych i odkrytych z wodą termalną o temperaturze od 28°C do 
38°C, zjeżdżalnie i ponad 350 atrakcji wodnych. Woda w AquaCity pochodzi z 
naturalnego podziemnego źródła i jest doprowadzana do kompleksu, a 
następnie w procesach technologicznych schładzana z temperatury 50°C do 36 – 
38°C. Baseny mają nierdzewną powłokę, co minimalizuje konieczność używania 
chloru. Do dezynfekcji wykorzystuje się promieniowanie UV, dzięki czemu woda 
nie podrażnia skóry i oczu. Woda w basenach termalnych pochodzi z głębokości 
1300 m i zawiera ponad 20 minerałów, które mają dobroczynny wpływ na 
zdrowie. Pomaga w dolegliwościach związanych z układami ruchu, 
oddechowym, krążenia i nerwowym oraz ma korzystny wpływ na skórę.   

 

AquaCity Poprad - wodny świat u podnóża Tatr Wysokich 
 13 wewnętrznych i zewnętrznych basenów termalnych i relaksacyjnych 
 350 atrakcji wodnych (dysze, jacuzzi, kąpiele perełkowe, grzybki wodne) 
 3 zewnętrzne baseny termalne (28°- 38°C) z jacuzzi i atrakcjami wodnymi  

      (pływacki, siedzący i relaksacyjny) 
 wewnętrzne baseny relaksacyjne Blue Sapphire z chromoterapią i  

      wieczornym 3D Laser show 
 wewnętrzne luksusowe baseny Blue Diamond z barami wodnymi 
 basen dla dzieci Treasure Island - Wyspa Skarbów  

      (basen ze słoną wodą, rozbitą łodzią piratów, zjeżdżalniami i atrakcjami,  
       jacuzzi dla dorosłych, terrarium z legwanami) 
 50m basen do pływania i sauna parowa 

 
Pokaz laserowy w krytych basenach Blue Sapphire to jedyne tego rodzaju show w całej Europie. Pokaz odbywa się 
dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych projektorów laserowych. Animowane obrazy 3D tajemniczo unoszą się w 
powietrzu tworząc niezapomniany spektakl teatralny. 


