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SZCZEGÓŁY CENY 195 zł/os.
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie
zagraniczne NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka licencjonowanego Przewodnika, opieka
Pilota, podatek Vat, bilet wstępu do Wsi Čičmany 

DODATKOWO PŁATNE: Wstęp do term: Baseny Termalne 2h – 24 euro, 0-12 lat 14 euro lub Świat
saun 3h – 42 euro (Cena świata saun obejmuje wstęp do basenów termalnych i naturalnego spa, dla
wszystkich).

RELAKS I TRADYCJA ZAKLĘTE W CZASIE – ČIČMANY,
RAJECKÉ TEPLICE
TERMIN 02.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 6:20
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 6:40
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 6:55
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej/Świętochłowicach -
przystanki linii autobusu nr M1

Godzina 11:00 Przyjazd do Wsi Cziczmany, zwiedzanie z Przewodnikiem około 2 godziny 
Godzina 14:00 Przejazd do Rajecké Teplice i czas wolny na relaks 
Godzina 17:30 Wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 21:00 – 21:30 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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Otoczona Górami Strażowskimi i Małą Fatrą, położona w południowej części Doliny Rajeckiej zdobyła sławę
dzięki oryginalnym drewnianym domom z charakterystycznym, białym ornamentalnym zdobieniem.
Wyjątkowym, charakterystycznym elementem cziczmańskich drewnianych domów są geometryczne
zdobienia ornamentalne. Autorkami ornamentów były kobiety, które pierwotnie ozdabiały gliną, a później
wapnem, wyłącznie naroża swoich przybytków. Od XIX wieku stopniowo ozdobne motywy zaczęły się
pojawiać na całej powierzchni nieotynkowanych domów. Malowidła miały chronić drewniane belki przed
wilgocią i pękaniem spowodowanym przez słońce. Geometryczna ornamentyka była też stosowana w
haftach, ozdabiających tutejsze stroje ludowe, obrusy i obrazki. Rezerwat zabytków tworzy 136
drewnianych domów. Najlepiej zachował się piętrowy Dom Radena (Radenov dom) oraz sąsiedni parterowy
Dom Grzegorza (Gregorov dom), w których znajduje się stała ekspozycja etnograficzna. Dzięki niej
zwiedzający mogą zapoznać się z historią oraz kulturą ludową tych okolic.

TRADYCYJNA WIEŚ CZICZMANY (ČIČMANY)

Zapraszamy do odwiedzenia z nami Wodnego Świata, gdzie znajdują się kryte i odkryte baseny. W
basenach naturalną leczniczą wodę termalnej zawierającą jony wapnia i magnezu stosuje się z
korzystnym wpływem na aparat fizyczny i nerwowy, a także na ogólne rozluźnienie organizmu.
Spektakularna starożytna architektura basenów tworzy przyjemne wrażenie.
Znajdziemy tu: mineralny basen termalny, basen rehabilitacyjny, basen spokoju, basen rekreacyjny,
łaźnie turecką, basen rodzinny pod bralomem. Basen jest odpowiedni dla rodzin z dziećmi, gdzie
dozwolone są pomoce wodne, takie jak koła i rękawy. Spa oferuje kompleks saun i łaźni parowych,
które znajdują się w atrakcyjnych, orientalnie urządzonych pomieszczeniach. Świat saun połączony jest
pobytem we wszystkich basenach. Tepidarium, Sauna arabska , Sauna ziołowa, 100-letnia sauna, Sauna
fińska, Basen chłodzący, Pokój relaksacyjny - W saunie znajduje się również pokój relaksacyjny.
Przyjemna temperatura, relaksująca muzyka i łóżko z kocem pomogą Ci uzyskać pełny relaks. Goście
Term mogą zrelaksować się także w naturalnym spa, zbudowanym w naturalnym duchu. Oprócz saun z
bali, odkrytych i krytych basenów termalnych, przygotowanych zostało także wiele innych usług dla
maksymalnego relaksu: Infrasauna - sauna na podczerwień o temperaturze 45-50°C, relaksujący basen
czy Panorama relaksu - Relaksująca strefa relaksacyjna z pięknym widokiem na naturalne spa na
świeżym powietrzu. Natural Spa to m.in.: Naturalny gorący basen, basen lodowy czy naturalny szlak
refleksyjny. 

RAJECKIE TEPLICE


