
 

 

         RELAKS W TATRACH  
  BIAŁKA TATRZAŃSKA 



 

 

CEL:  wyjazd szkoleniowo-integracyjny  

TERMIN: grudzień—marzec 

GRUPA: 8-25 osób, specjaliści, zespoły pracowników 

DŁUGOŚĆ WYJAZDU:  2-4 dni 

CENA: od 1 500 zł/os. 



 

 

HOTEL BANIA THERMAL & SKI **** 
 

Hotel Bania Thermal & Ski położony jest w Białce Tatrzańskiej 

tuż obok basenów termalnych Bania. Z okien obiektu roztacza 

się piękny widok na Tatry.  

Obiekt położony jest na terenie ośrodka narciarskiego Bania, 

który zapewnia liczne wyciągi narciarskie na stokach o różnym 

stopniu trudności. 

Hotelowa restauracja serwuje tradycyjne specjały z regionu 

Tatr. Bar jest idealnym miejscem na relaks przy drinku. 

 

Liczba pokoi: 156 

Udogodnienia: sauna, centrum fitness, pokój gier, spa i centrum  

odnowy biologicznej, masaż, wanna z hydromasażem, kryty basen  

Internet: Wi-Fi jest dostępny w całym hotelu i jest bezpłatny 

LOKALIZACJA 

 

50 m od wyciągów narciarskich  

23 km od Zakopanego  ul. Środkowa 181 

34-405 Białka Tatrzańska 

tel.: +48 18 265 41 63 

     HOTEL 

Kliknij po więcej informacji 

http://www.hotelbania.pl/
http://goo.gl/maps/mQ7Ug
https://www.facebook.com/HotelBania


 

 

     HOTEL 



 

 

 

Sala VIP  

 

Ustawienia:  

Kinowe  50 miejsc 

Szkolne   26 miejsc  

Podkowa  26 miejsc 

    SALE KONFERENCYJNE 

 

ZIELONY SZAŁAS 

 

Ustawienia:  

Kinowe  30 miejsc 

Szkolne   20 miejsc  

Podkowa  20 miejsc 

Sale są klimatyzowane, posiadają rzutniki multimedialne, flipcharty, nagłośnienie oraz dostęp do światła dziennego.  



 

 

RESTAURACJA HOTELOWA  

 
Największą z restauracji w kompleksie jest restauracja hotelowa. 

Podzielona jest na dwie sale: Góralską i Tatrzańską, które można 

dowolnie łączyć lub całkowicie odseparować. 

Kuchnia proponuje potrawy z całego świata w tygodniowych  

bufetach tematycznych. Koneserzy różnorodnych kompozycji 

smakowych mogą zaspokoić swoje najbardziej wyszukane  

zachcianki.  

Restauracja oferuje także dania dla bardziej konserwatywnych - 

wszystko, co najlepsze ma w sobie kuchnia regionalna oraz   

kuchnia polska. 

     WYŻYWIENIE 



 

 

RESTAURACJA ROHATKA 

 

Restauracja Rohatka wchodzi w skład kompleksu Hotel Bania 

Thermal & Ski. 

Świeże, swojskie produkty oraz kunszt szefów kuchni - taka fuzja 

zapewni nawet najbardziej wybrednemu smakoszowi ucztę pełną 

aromatycznych kulinarnych doznań. W menu królują dania  

związane z podhalańską tradycją, znajdziemy w nim również  

elementy lekkiej kuchni włoskiej. 

Jedną ze specjalności szefów kuchni są kotleciki jagnięce  

w cieście filo. 

 

 

     WYŻYWIENIE 

RESTAURACJA ,,BURY MIŚ''  

 
Restauracja ,,Bury Miś'' otwarta została w grudniu 2002 roku. 

Powstała po kilkumiesięcznej metamorfozie dawnej Kawiarni 

Miś prowadzonej przez ćwierć wieku. Wieloletnie doświadczenie 

gastronomiczne ukształtowało działanie niezwykłej restauracji-

galerii. 

,,Bury Miś'' stał się punktem spotkań oraz nieustannej twórczej 

dyskusji okolicznych artystów. 

W menu restauracji znajdziemy typowe dania kuchni góralskiej, 

kwaśnicę, kociołek góralski oraz pieczony udziec barani. 



 

 

     ATRAKCJE 

WYŚCIG PSICH ZAPRZĘGÓW 

 
Proponujemy Państwu niecodzienną atrakcję—przejażdżkę  

psimi zaprzęgami. Gwarantujemy ogrom wrażeń oraz zastrzyk 

adrenaliny. 

Na początek wszyscy uczestnicy będą mieli chwilę na oswojenie 

się z psami oraz poznanie informacji na temat psów zaprzęgo-

wych. Następnym krokiem będzie przygotowanie zaprzęgu  

do jazdy. Po takim wstępie instruktorzy zademonstrują jazdę  

po wyznaczonej trasie, a uczestnicy będą próbować swoich sił  

w samodzielnym prowadzeniu zaprzęgu oraz jeździe na czas. 

SNOW SAFARI  

 
Proponujemy Państwu 3 godzinną wyprawę na skuterach  

śnieżnych. Po zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa oraz  

krótkim szkoleniu rozpocznie się wyprawa. 

Wycieczka rozpocznie się z bazy na Gubałówce, skąd atrakcyjną 

trasą, z pięknymi widokami na Tatry, przemieszczą się Państwo  

w stronę Dzianisza, Bystrego i Witowa. Podczas wyprawy nastąpi 

też przerwa na ciepły posiłek przy ognisku lub w karczmie.  

 

 



 

 

     ATRAKCJE 

SKI TOURING  

 
Większość z Państwa miała kiedyś okazję spróbować swoich sił  

w narciarstwie czy snowboardzie, dlatego tym razem  

zaproponujemy coś odmiennego.  

Ski touring, czyli połączenie narciarstwa zjazdowego z elementa-

mi narciarstwa biegowego i pokonywaniem stromych wzniesień. 

Ta aktywność polecana jest dla osób, które miały już doświadcze-

nie z narciarstwem zjazdowym. 

Pod okiem przewodnika górskiego oraz instruktora, wyposażeni 

w sprzęt wyruszycie Państwo na wycieczkę malowniczymi  

trasami do ski touringu. Trasa zostanie tak dopasowana,  

aby każdy uczestnik czuł się pewnie. Taka wycieczka gwarantuje 

wspaniałe widoki oraz niezapomniane wrażenia.  

Po wyprawie zapraszamy na lunch w jednej z lokalnych  

restauracji. 

SZKOLENIE NARCIARSKIE   

 
Razem z firmą Blizzard Demo Team Poland proponujemy  

Państwu szkolenie narciarskie pod okiem profesjonalnych  

instruktorów. Szkolenie narciarskie odbywa się w niedużych  

grupach, na każdym poziomie zaawansowania.  

Dla grup bardziej zaawansowanych przewidziana jest także  

nauka jazdy na tyczkach.  

Ostatniego dnia zostaną przeprowadzone zawody narciarskie. 

Trasa zostanie tak ustawiona, aby każdy z uczestników mógł ją 

pokonać niezależnie od poziomu zaawansowania. 

Na mecie, na najlepszych czekać będą medale oraz szampany,  

którymi świętować będą zwycięstwo.  

http://www.demoteam.eu/


 

 

     ATRAKCJE 

GÓRALSKA KUCHNIA  

 
Po dniu spędzonym na świeżym powietrzu warto zakosztować 

góralskich specjalności. 

Zaprosimy Państwa na naukę gotowania połączoną z degustacją 

tutejszych specjałów. Poznacie Państwo trzy filary kuchni  

góralskiej – będzie dużo, tłusto i smacznie.  

Po zapoznaniu się z tajnikami kuchni, zaprosimy na biesiadę  

z akompaniamentem kapeli góralskiej. 

RELAKS W BANI  

 
Pięć saun o różnej specyfice, basen z wodą geotermalną o tempe-

raturze do 36°C, basen z wodą chłodzącą do pływania, specjalne 

natryski, ławki z kadziami do moczenia nóg – wszystko to czekać 

będzie na Państwa w kompleksie Bania. Po dniu spędzonym na 

nartach czy skuterach warto zregenerować organizm przygoto-

wując się do kolejnego intensywnego dnia.  

Po zażyciu kąpieli cieplnych można przejść na taras z ogrodem 

zewnętrznym, który jest wymarzonym miejscem na relaks i kon-

templację urzekającego piękna panoramy Tatr Wysokich.  



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 

Do hotelu Hotel Bania Thermal & Ski możecie  

Państwo dojechać samochodem 

 z Warszawy podróż trwa ok 6 godziny 

 z Krakowa podróż trwa ok 1,5 godzin 

 z Wrocławie podróż trwa ok 3 godziny 

Na terenie hotelu znajduje się parking. 

Możemy zorganizować transfer busami  

z wybranych miejsc. 

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji. 

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zKzoR3ZoQU4Q.ksbPstIN4X1Q


 

 

Ofertę wyjazdu do Białki Tatrzańskiej  

przygotowała: 

 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności 

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sporturismo sp. z o.o. | 01-555 Warszawa, ul. Felińskiego 18 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000449802 | NIP 5272547548 | Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

http://linkd.in/19CatsH
http://www.twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

