ATRAKCJE
wiosna / lato / jesień

Witojcie na Bani
Bania, to nie tylko baseny termalne, ale także raj dla miłośników ekstremalnych form
aktywności - rowery, trikke’i, monsterrollery. Białka Tatrzańska jest ponadto świetną bazą
do bliższych i dalszych wycieczek pieszych czy rowerowych (Tatry, Pieniny). A to dopiero
kilka z propozycji, jakie czekają w Białce Tatrzańskiej.

Zwróć uwagę na ikony ulokowane u dołu strony i dowiedz się ...
W JAKICH GODZINACH
MOŻNA ZORGANIZOWAĆ
ATRAKCJE ?
od wschodu
do zachodu słońca

JAK DŁUGO
TRWA ZABAWA ?
około
1,5 godziny

KIEDY NAJLEPIEJ
ZORGANIZOWAC ATRAKCJE ?
koniec wiosny,
lato, jesień

DLA JAKIEJ GRUPY
PRZEWIDZIANY JEST EVENT ?
max 5 osób

LOTY PARALOTNIĄ
Lot paralotnią w tandemie to rozrywka nie dla każdego. Start ze zbocza góry,
a następnie szybowanie i lądowanie na położonym niżej lądowisku - to nie lada
wyzwanie dla nerwów. Atrakcja pozwala jednak odkryć prawdziwe piękno latania
wśród malowniczych górskich krajobrazów. Przy dobrej widoczności podczas lotu
podziwiać będzie można całe Tatry, przełom Białki i okoliczne malownicze górskie
miejscowości.
Ważne informacje:
Minimalny wymagany wzrost to 130 cm, maksymalny - 200 cm. Maksymalna waga uczestnika to 120
kg. Choroby serca, padaczka i inne poważne przypadłości uniemożliwiają skorzystanie z atrakcji.
W przypadku wątpliwości co do predyspozycji zdrowotnych uczestnika zalecana jest uprzednia
konsultacja z lekarzem.
od wschodu
do zachodu słońca

około
1,5 godziny

koniec wiosny,
lato, jesień

max 5 osób

SKOKI TANDEMOWE
Skok w tandemie jest to najłatwiejsza droga do tego, aby skoczyć ze spadochronem
z wysokości 4000 metrów. Nie potrzeba żadnych badań ani długich przygotowań, jedyne
15 min szkolenia. Dodatkową atrakcją jest możliwość ﬁlmowania i robienia zdjęć podczas
skoku przez kamerzystę-skoczka, który "leci" równolegle z tandemem i wszystko
nagrywa. Skok dostarcza mocnych wrażeń, podnosi się adrenalina, emocje sięgają
zenitu, ale radość i zadowolenie po lądowaniu nie mają granic. Cały ubiór (kombinezony,
okulary, itd.) zapewnia Szkoła Spadochronowa.

od wschodu
do zachodu słońca

około
2 godziny

koniec wiosny,
lato, jesień

min 10 osób
max 60 osób

JANOSIKOWE PRÓBY
Każdy chce wstąpić do bandy zbójników, jednak nie jest to takie proste. Aby tego
dokonać należy spełnić “Janosikowe próby”, czyli wykazać się zespołowym
działaniem, góralską zaradnością i bystrością umysłu, po prostu zdobyć „Janosikowe
sprawności”.
Przykładowe konkurencje:
ź ” Celne oko”
ź ”Rżnięcie smreka”
ź ”Na ratunek”

rozrywka polecana
na godziny wieczorne

około
3 godziny

całoroczna
atrakcja

min 5 osób
max 250 osób

KLUB BANIA
Klub Bania to doskonałe miejsce na wieczorną imprezę integracyjną. Światło, świetne
nagłośnienie i duży parkiet to trzy ﬁlary zapewniające zabawę do samego rana.
Jako urozmaicenie wieczoru proponujemy szereg atrakcji dodatkowych. Począwszy od
turnieju w piłkarzyki, przez mistrzostwa gry w bilard po koncerty, występy kabaretowe,
pokazy iluzji i pokazy barmańskie. Mieliśmy także okazję organizować występy artystów
cyrkowych, burleski, bębniarzy i śmiać się z Janosikiem podczas „góralskich śpasów”.
Dla spragnionych adrenaliny proponujemy kasyno, w formie czystej rozrywki, bez użycia
prawdziwych pieniędzy lecz z profesjonalnymi krupierami, którzy wytłumaczą zasady,
zorganizują mini konkursy oraz wprowadzają Gości w tajniki i magię kasyna. Cała zabawa
rozgrywana jest w formie konkursu, nagradzamy osoby, które najbardziej pomnożyły swój
kapitał.
bez ograniczeń
czasowych

bez ograniczeń
czasowych

cały rok

max 350 osób

PAINTBALL
Grupa komandosów po okresie intensywnego szkolenia, zostaje poddana ostatecznej
próbie, która wykaże umiejętności uczestników, zgranie grupy, odporność psychiczną
i ﬁzyczną. Komandosi zostają przetransportowani do lasu, gdzie następuje podział na
zespoły. Ich celem jest dotarcie do bazy, w której zostają poddani próbie
komandoskiego toru przeszkód, gdzie nauczą się zespołowego działania i zaufania.
od 10:00
do zachodu słońca

od 1,5 do 5
godzin

wiosna,
lato i jesień

grupy 5 osobowe
max 30 osób

Paintball
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na drużyny, każdy otrzymuje odpowiednie
wyposażenie (mundur, karabin na kulki z farbą oraz maskę), a następnie rozpoczyna się
prawdziwa bitwa.
od wschodu
do zachodu słońca

około
3 godziny

koniec wiosny,
lato, wczesna jesień

min 10 osób
max 60 osób

OFF ROAD
Oﬀ Road to wyprawa, o której każdy fan sportów ekstremalnych i motoryzacji marzy.
A Białka Tatrzańska jest wręcz stworzona do uprawiania tego typu sportów. Bezdroża,
wzniesienia, rzeki - jednym słowem, niesamowicie zróżnicowany teren. Niezależnie czy
trasę pokonywać będziemy samochodami terenowymi czy quadami, porządna dawka
adrenaliny i niezapomnianych wrażeń gwarantowana.
Uczestnicy wyprawy przechodzą przeszkolenie, a następnie będą mogli sprawdzić się
w terenie.
.

od wschodu
do zachodu słońca

od 1,5 do 3
godzin

wiosna,
jesień

min 5 osób
max 20 osób

LEŚNA OLIMPIADA
„Leśna Olimpiada” to aktywna forma spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Grupa
podzielona zostaje na drużyny i rozpoczyna się rywalizacja o tytuł mistrza.
Przykładowe propozycje gier i zabaw:
„Syjamskie bliźniaki”
„Budowanie chałupy góralskiej”
„Próba bacioka”
Celem zabawy jest wyrobienie zaufania poszczególnego uczestnika do całości
zespołu. Gra uczy zespół odpowiedzialności za poszczególnego zawodnika i motywuje
do przyjęcia odpowiedniej strategii działania.
od wschodu
do zachodu słońca

około
3 godziny

koniec wiosny,
lato i jesień

min 10 osób
max 200 osób

WYCIECZKI PIESZE
Białka Tatrzańska jest idealną bazą wypadową dla turystyki pieszej. Łagodne
wzniesienia Pogórza Spisko-Gubałowskiego i nieodgległe pasmo Gorców
ze wspaniałymi polanami zatopionymi w gęstym górskim lesie.
Bardziej wprawieni turyści wybierają się w Pieniny lub Tatry - nasze najwyższe
i najpiękniejsze góry. Zdjęcie znad Morskiego Oka albo z Trzech Koron będzie świetną
pamiątką dla każdego uczestnika wycieczki.

od wschodu
do zachodu słońca

około
3 godziny

atrakcja
całoroczna

min 10 osób
max 200 osób

NORDING WALKING
Na pierwszy rzut oka, wydawać się może że nie ma nic prostszego niż Nordic Walking.
Przecież to takie banalne wystarczą 2 kijki i do dzieła. Pozory jednak mylą i niestety
sporo osób chodzących z kijkami w lasach, czy miejskich parkach nie robi tego
prawidłowo, nie wykorzystując korzyści płynących z prawidłowego treningu Nordic
Walking.
Zapraszamy na trening w malowniczych okolicach przyrody. Profesjonalny i pełen pasji
trener poprowadzi grupę mało znanymi lecz pełnymi uroku okolicami.

od 14:00
do zachodu słońca

około
2 godziny

wiosna,
lato, jesień

min 5 osób
max 60 osób

STOKI CZYNNE LATEM
Jak wygląda stacja narciarska bez śniegu?
Przekonaj się na własne oczy, że tętni życiem. Latem uruchamiamy koleje linowe,
aby mogły zawieźć uczestników integracji na szczyt Kotelnicy. To najlepsze miejsce
na ognisko w Białce.
A co powiesz na grę terenową na stoku narciarskim? Albo góralską watrę na szczycie
lub szalony zjazd Monster Rollerami w dół. Odkryj możliwości, jakie daje Kotelnica
latem.

od wschodu
do zachodu słońca

około
3 godziny

koniec wiosny,
lato

min 50 osób

WYCIECZKI ROWEROWE
Wycieczka rowerowa to pomysł na złapanie promieni słonecznych, oddech pełną
piersią i nacieszenie się górskimi widokami. Proponujemy trasę opracowaną przez
Hotel „Bania”. Każdy uczestnik wycieczki dostaje mapkę, na której znajdują się miejsca
warte odwiedzenia.
Dla osób o słabej kondycji ﬁzycznej proponujemy rowery KTM o wspomaganiu
elektrycznym, które dzięki elektrycznemu zasilaniu pomogą pokonać nawet
najwyższe wzniesienia.

od wschodu
do zachodu słońca

od 1,5 do 5
godzin

koniec wiosny,
lato i jesień

min 5 osób
max 150 osób

MONSTER ROLLERY
Monster roller, mountainraider, stanleyraider to letnie propozycje na aktywny
wypoczynek na stoku czynnym latem. Aby zjechać na tych niecodziennych pojazdach
nie potrzeba kondycji ﬁzycznej, a jedynie silne nerwy – po pierwszym razie
przestaniecie nazywać to dziecinną zabawą. Czas uzależniony od programu i wielkości
grupy.

od wschodu
do zachodu słońca

około
1,5 godziny

koniec wiosny,
lato i jesień

min 10 osób
max 300 osób

ZORBING
Zorbing to zabawa dla każdego. Oprócz klasycznego staczania się ze zbocza w „zorbie”,
proponujemy serię konkursów i wyzwań, którym podołają tylko najodważniejsi.
Przykładowe propozycje gier i zabaw:
„Slalom gigant”
„Wyścigi kul”
„Wielki mecz”

od wschodu
do zachodu słońca

około
4 godziny

koniec wiosny,
lato

min 10 osób
max 60 osób

WYCIECZKI KONNE
Górskie wycieczki konne szlakami Podhala to atrakcja dla początkujących jak również
dla zaawansowanych jeźdźców. Wyprawę prowadzą wyszkoleni instruktorzy jazdy
konnej, a czas i trasa dostosowana jest do umiejętności uczestników.
od wschodu
do zachodu słońca

około
2 - 4 godzin

koniec wiosny,
lato i jesień

min 5 osób
max 30 osób

Przejażdżka dorożkami to wyprawa tradycyjnymi wozami po malowniczej okolicy.
Niewątpliwym atutem jest możliwość zorganizowania ogniska, „Napadu zbójeckiego”
czy przerwy na posiłek w regionalnej karczmie.
od wschodu
do późnej nocy

od 1 do 5
godzin

koniec wiosny,
lato i jesień

min 10 osób
max 150 osób

RAFTING
Rafting jest zazwyczaj uprawiany w grupie i właśnie na pracy całego zespołu opiera się
sukces, jakim jest pokonanie żywiołu i oczywiście moc niesamowitych przeżyć. Spływ
rozpoczyna się w Sromowcach Niżnych. Każdy uczestnik wyposażony jest w kamizelkę
asekuracyjną i kask. Trasa biegnie pomiędzy malowniczymi zakątkami: przełomu
Dunajca i kończy się w Szczawnicy.

od 10:00
do 16:00

około
1,5 godziny

koniec wiosny,
lato

min 10 osób
max 60 osób

WĘDKARSTWO
Wyjazdy wędkarskie na łono natury to idealny sposób na odprężające wyciszenie.
Najczęstszymi miejscami połowu są: rzeka Białka, słynąca z pięknych krajobrazów
i dorodnych pstrągów oraz rzeka Biały Dunajec, gdzie łowi się największe ryby w tej
części Polski. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także wyprawy spinningowe
na łodzi po jeziorze Czorsztyńskim. Łowienie szczupaków i sandaczy na środku jeziora
za pomocą wolbera, błystki lub przynęty gumowej to ekscytujące przeżycie.
Jako organizator zapewniamy dokumenty uprawniające do połowu ryb, dowóz
na łowisko i z powrotem, własnoręcznie wykonane przynęty oraz sprzęt wędkarski
do wypożyczenia (wędka, kołowrotek, zestaw sznurów i żyłek) oraz profesjonalną łódź
z całym osprzętem.
od wschodu
do zachodu słońca

od 3 do 12
godzin

koniec wiosny,
lato i jesień

min 5 osób
max 30 osób

BASENY TERMALNE
Terma Bania w Białce Tatrzańskiej to dobry adres dla zdrowia, relaksu i dobrego
samopoczucia. Woda z białczańskich basenów termalnych charakteryzuje się
korzystnym stopniem mineralizacji, zróżnicowanym składem ﬁzykochemicznym, niską
kwasowością oraz bakteriologiczną czystością.
Termy podzielone są na trzy strefy. A w każdej znajdują się zarówno baseny
wewnętrzne jak i zewnętrzne, masaże wodne i moc atrakcji do odkrycia. Idealnym
miejscem dla szukających rozrywki jest Strefa Zabawy. Strefa Relaksu jest
przeznaczona, dla każdego kto szuka wypoczynku i odprężenia w niezwykłym
otoczeniu. Trzecią strefą jest okazałe saunarium, gdzie pięć saun o zróżnicowanej
specyﬁce zapewnią prawdziwie górski relaks.
w godzinach
funkcjonowania
basenów termalnych

od 2,5 h do biletu
całodziennego

cały rok

bez liczby
min/max

SALA VIP - TERMA
Strefa VIP w Termie Białka to miejsce przeznaczone dla biznesu i nie tylko. Idealne
rozwiązanie na organizację nietuzinkowych spotkań integracyjnych lub luźnej
konferencji. Strefa VIP posiada dostęp do wszystkich atrakcji basenów termalnych.
Sala VIP posiada standardowe wyposażenie sali konferencyjnej a ponadto bar,
jacuzzi, saunę ﬁńską oraz zaplecze zaplecze sanitarne.

w godzinach
funkcjonowania
basenów termalnych

od 2,5 h do biletu
całodziennego

cały rok

bez liczby
min/max

SAUNARIUM
SIELSKO ANIELSKO
Strefa Sielsko - hotelowy kompleks saun - stwarza wyjątkowe możliwości
dla organizatorów spotkań ﬁrmowych. Ich uczestnicy spotykają się tutaj
po zakończonych obradach, a także w celu ich przeprowadzenia. Wiele kreatywnych
wniosków zrodziło się w szczególnej atmosferze sauny jodłowej. Mnóstwo narad
odbyło się w wyjątkowych okolicznościach sauny chlebowej. Miejsca te to nietuzinkowa sceneria dla kameralnych spotkań, które dzięki panującemu tam klimatowi
pozwalają uczestnikom przełamać bariery i zintegrować się w sposób nieosiągalny
w innych warunkach.
sprawdź też ofertę SPA

w godzinach
funkcjonowania
saunarium

w godzinach
funkcjonowania
saunarium

cały rok

bez liczby
min/max

Hotel Bania **** Thermal & Ski
34-405 Białka Tatrzańska
ul. Środkowa 181
www.hotelbania.pl
email: recepcja@hotelbania.pl

Dział rezerwacji grupowej / organizacja imprez
email: grupy@hotelbania.pl
Katarzyna Zubek
tel. +48 18 261 24 81
GSM: +48 666 047 259

Małgorzata Suska
tel. +48 18 261 24 82
GSM: +48 694 469 350

Kornelia Rudnik
tel. +48 18 261 24 81
GSM: +48 694 463 723

WRÓĆ NA NASZĄ STRONĘ - www.hotelbania.pl

