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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „Stolica Tatr  

– Poprad i Aquacity Poprad” 
 

SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: kąpiele termalne w Aquacity Poprad + zwiedzanie Popradu i Spiskiej Soboty  

 
                 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 
                      – idealny pomysł na imprezę integracyjną 
 

Program wycieczki „Stolica Tatr – Poprad i Aquacity Poprad” 

 
Jednodniowa wycieczka skoncentrowana wokół pięknych widoków i kąpieli w aquaparku Aquacity w Popradzie. W ramach 
wycieczki przewidziany jest posiłek w zabytkowej części miasta, Spiskiej Sobocie stanowiącej historycznie najważniejszą część 
Popradu, turystycznego punku wyjściowego do Tatr. Dzielnica miejska Spiska Sobota (Spišská Sobota) przedstawia jedną  
z najlepiej zachowanych urbanistycznych całości średniowiecznych Słowacji. Centrum wyjątkowej całości miejskiej 
tworzy trójkątny rynek, który otacza szeregowa zabudowa domów mieszczańskich. W miarę wolnego zwiedzimy ścisłe centrum i 
wejdziemy do Muzeum Podtatrzańskiego w dawnym niemieckim domu mieszczańskim (tzw. Wernerov dom). 

 

          
 

             Zobacz film promocyjny Słowacji TAM SIĘ ZNAJDZIESZ DZIĘKI NAM I PRZEŻYJESZ NIEZAPOMNIANE CHWILE! 
 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

Ocena atrakcyjności 
krajoznawczej 

„Słowacja – Spisz, Poprad + Aquacity” – wycieczka jednodniowa 

7:00  – odjazd z Żywca 
10:00 – Poprad, Aquacity 
15:00 – Poprad, Spiska Sobota, obiad -  
20:00 – przyjazd do Żywca 

13:00 godz. 
120 zł/os. (grupa 40 os.) 
+bilet do AquaCity od 17 

EUR/os. 
7/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
obiad w restauracji w centrum Spiskiej Soboty:  Spiska zupa grzybowo-warzywna + Dziczyzna + 
warzywa + pierogi/kluski, wejście do muzeum, opieka licencjonowanego przewodnika 

beskidzkiego i pilota wycieczek, ubezpieczenie w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). 
Studenci proszeni są o zabranie polskich legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w 

systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego oprowadzania grup).  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C6doVaI8N9c
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Szczegóły wycieczki: 
 

Zapraszamy na wycieczkę do Popradu – urokliwego miasteczka u podnóża Tatr Słowackich. Poprad nazywany jest stolicą Tatr. Znajduje się tutaj najwyżej położone lotnisko 

międzynarodowe w Europie (718 m n.p.m.) - Tatry-Poprad (TAT), obsługujące 10-16 tys. pasażerów rocznie. Można się tutaj dostać samolotem z Gdańska i z Warszawy. Miasto jest 
centrum turystyki tatrzańskiej, sportu i wypoczynku. W 2004 w mieście otwarto aquapark AquaCity napełniany wodami ze źródeł termalnych. Cały kompleks jest ekologiczny - 

zasilany wodą geotermalną i energią słoneczną. Codziennie na zakończenie dnia w AquaCity odbywa się pokaz laserowy w podświetlanych basenach z hydromasażem.  
 

   
Fot. Aquacity Poprad 

 

W centrum Popradu zwraca uwagę pięknie odrestaurowany rynek o soczewkowatym planie, otoczony barokowymi i klasycystycznymi domami, stawianymi na średniowiecznych 
jeszcze parcelach. Nad rynkiem dominuje wczesnogotycki kościół pw. św. Idziego z końca XIII w. z bardzo cennymi malowidłami ściennymi, w tym malowidło na łuku tęczowym, 
będące najstarszą znaną panoramą Tatr Wysokich. Wystrój wnętrza w większości rokokowy. Nieopodal kościoła wznosi się renesansowa dzwonnica z 1658 r., oraz 

immaculata (figura MB Niepokalanej), nieco dalej otoczony parkiem klasycystyczny kościół ewangelicki św. Trójcy. W mieście zachowała się również neoklasycystyczna synagoga. 
 

     
Fot. Centrum Popradu i Spiskiej Soboty. 

 

Rezerwatem architektury o średniowiecznym charakterze jest Spiska Sobota (dzielnica Popradu oddalona o 1, 5 km od ścisłego centrum). W kościele pw. św. 
Jerzego zachowało się gotyckie wyposażenie, w tym ołtarze z ołtarzem głównym dłuta Mistrza Pawła z Lewoczy. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIII wieku,  
ale prawdopodobnie została założona wcześniej jako osada handlowa na szlaku z Węgier do Polski. W późniejszych wiekach Spiska Sobota przeżywała okres prosperity. Razem  

z kolonistami przybyli wytrawni rzemieślnicy; działało kilkanaście cechów, funkcjonował wodociąg, łaźnie, sierociniec, a całość otaczały fortyfikacje. Przywileje miejskie Spiska Sobota 
uzyskała już w 1271, a w XVI wieku otrzymała prawo organizowania targów, które, zgodnie z nazwą, odbywały się w sobotę.  

 

      
Fot. Restauracja w centrum Spiskiej Soboty, gdzie będzie serwowany obiad.  

 

AquaCity Poprad – luksus, na który Cię stać… 
 
W malowniczej okolicy Wysokich Tatr, pod wiecznie zaśnieżonymi szczytami, wśród bajecznej zieleni bezkresnych lasów, leży miasto Poprad. Magicznym szczytem Tatr Wysokich jest 

Krywań o którym jest wiele legend związanych ze zbójnikami tatrzańskimi. Nie bez powodu nazywane jest sercem Wysokich Tatr lub też bramą do tychże gór. Region słynie 
nie tylko z niezwykłego położenia, ale również z faktu, że znajdują się tu odkryte przed piętnastoma tysiącami lat i z powodzeniem wykorzystywane w celach uzdrowiskowych źródła 

termalne.   
 
Wyjątkowość AquaCity Poprad wynika po części z lokalizacji ośrodka, po części z całej jego infrastruktury.  Dwa wybudowane w 2004 roku komfortowe hotele – AquaCity 

Seasons*** i AquaCity Mountain View**** oraz najnowszy Hotel Riverside*** to kolebka luksusu i ciepło domowego ogniska. Park wodny, restauracje, bary, centrum f itness oraz 
centrum konferencyjne sprawiają, że ośrodek z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę turystów z całego świata. 

 
3 termalne baseny zewnętrzne, 2 całoroczne rury i zjeżdżalnie, 1 wewnętrzny basen pływacki o wymiarach olimpijskich (50m), 2 zewnętrzne baseny termalne Blue Diamond z barami, 

2 duże relaksacyjne baseny zewnętrzne Blue Sapphire z chromoterapią i unikatowym Laser Show czynią z parku wodnego AquaCity Poprad jeden z największych i najlepszych 
Aquaparków w Europie. 
 

Baseny, w których temperatura wody  waha się od 28°C do 38°C wyposażone są w liczne atrakcje wodne jak na przykład siedzenia i łóżka jacuzzi, gejzer, grzybek wodny, bicze 
wodne, natryski masażowe i dzwon huśtawkowy.  W Świecie Witalnym odpocząć można po całym dniu górskich wędrówek czy jazdy na nartach. Szum morza i lasów, zapach kwitnącej 

łąki i zawsze kwitnących iglaków towarzyszy wszystkim odpoczywającym w basenach  typu whirlpool i tepidarium. Płatki śniegu w lipcu gdy na dworze temperatura sięga trzydziestu 
stopni celsjusza? To możliwe tylko w magicznym AquacityPoprad. W Jaskini Śnieżnej pruszy przez absolutnie cały rok, tylko tutaj każdy wprost z sauny doświadcza uroków stąpania po 
białym puchu. 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=869
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Fot. Aquacity Poprad. 

 
Zewnętrzne baseny termalne wypełnione są kryształowo niebieską wodą, której temperatura waha się w granicach 36-38°C. To dzięki wodom termalnym,  w których kąpiel pomaga  

w leczeniu schorzeń narządów ruchu i układu oddechowego,  ośrodek zyskał największą popularność kilka lat temu.  Pomysł budowy kompleksu zawdzięcza się brytyjskiemu 
przedsiębiorcy – Janowi Telensky'emu. Wielki miłośnik tatrzańskiej przyrody stwierdził on, że we wnętrzu ziemi wschodniej części Popradu, istnieją rozległe podziemne jeziora, 
ogromne zasoby naturalne, bogato zmineralizowana woda geotermalna, która do piętnastu tysięcy lat stopniowo wchłania minerały z obszarów górskich - cenne źródło energii. Ekolog 

nie pomylił się w swoich przypuszczeniach -  źródło wody termalnej w AquaCity jest 1200 metrów pod ziemią  i wznosi się pod własnym ciśnieniem, uzyskując 60 litrów wody na 
sekundę! Dzięki bogatym zasobom  łatwo dostępnej energii Jan Telensky postanowił zbudować najlepszy ekologiczny ośrodek na świecie, który wykorzystuje energię geotermalną do 

ogrzewania na własny użytek. 
 

Temperatura wód powierzchniowych osiąga w AquaCity 49°C! Woda jest bezpośrednio wykorzystywana jako źródło energii dla całego kompleksu basenów, hoteli, sal konferencyjnych, 

restauracji i barów. Dzięki powyższym procedurom, AquaCity Poprad zostało ogłoszone jako najbardziej ekologiczny ośrodek na świecie przez branżę turystyczną (World's Leading 
Green Resort), a Jan Telensky zdobył nagrodę World Travel Award w kategorii Wybitna osobowość podróży ekologicznych na świecie (World's Leading Green Travel Personality). 

 
Skład termiczny basenów: 
 
 Wapń (Ca2+) … 470 mg/l 
 Magnez (Mg2+) … 153 mg/l 

 Sód (Na+) … 74,3 mg/l 
 Potas (K+) … 25,2 mg/l 
 Żelazo (Fe2+) … 0,322 mg/l 

 Wodorowęglowodany (HCO2-) … 1590 mg/l 
 Siarczany (SO42-) … 616 mg/l 
 Chlorki (Cl-) … 41,4 mg/l 

 Fluorki (Fl-) … 0,32 mg/l 

 
Wyobraź sobie dzień w Tatrach Wysokich. Luksusowy pobyt w przepięknych pokojach hotelu Mountain View**** , Seasons*** lub Riverside***, relaks w basenach i saunach, 

orzeźwienie i dobrą zabawę w jednym z barów, wycieczkę lub jazdę na nartach w otoczeniu pięknej przyrody… 
 

CENA od 120 zł / os. + 17 EUR Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
  

Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca podstawienia autobusu; 

 ilości osób biorących udział w wycieczce; 

 dodatkowych atrakcji. 
 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty 

zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec 

modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Rezerwacja wycieczki „Stolica Tatr – Poprad i Aquacity Poprad” 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie 
Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  

 
Dane do przelewu: 

 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 

Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 
 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły  
i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt 

ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

