
GÓRALSKIE ZABAWY



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:
 ” Celne oko”  
 ”Rżnięcie smreka”
 ”Na ratunek” 

JANOSIKOWE PRÓBY

rozrywka polecana
na godziny wieczorne

około
3 godziny min 5 osób



Po nasemu śpasy, po Wasemu zabawa! Na przyjęcie wpada kilku górali i rozpoczynają się 
góralskie śpasy! Kapela wita przybyłych Gości iście po zbójecku, przy rytmach góralskiej 
melodii. Następnie uczestnicy zostają podzieleni na drużyny rywalizujące między sobą     
o miano „Najlepsej zbójeckiej bandy”. Każdy zespół pod wodzą swojego Harnasia, 
startuje w różnych śmiesznych konkurencjach tj.:
 „Góralskie smaki” 
 „Góralskie tańce i swawole” 
 „Picie na czas”

GÓRALSKIE ŚPASY

rozrywka polecana
na popołudniowe

około
3 godziny min 5 osób



A jak już wygrana będzie to i nagroda się znajdzie!
Dlatego zapraszamy do stawania w szranki o regionalny skarb. Harnaś pokaże             
jak się bawić ...  Przejście próby ognia, wody i męstwa pozwoli na uzyskanie tytułu 
Juhasa, a stąd to już tylko krok do bycia prawdziwym Janosikiem. Odbędzie się również 
pasowanie na zbójnika oraz Janosikową kochankę.
Zabawa opiera się o niezwykłą charyzmę góralskich zbójników, których odpowiednie 
stroje, ekwipunek oraz poczucie humoru rozweselą niejedno towarzystwo. 
Doskonałym dopełnieniem imprezy będą konkursy tańca, śpiewu góralskiego, 
jedzenie oscypka i wiązania kierpcy na czas.

KONKURSY I ZABAWY

rozrywka polecana
na godziny wieczorne

około
3 godziny min 5 osób



Zamiłowanie do góralskiej kultury oraz chęć kultywowania tradycji spowodowała,       
że Hotel Bania **** Thermal & Ski często gości artystów z Podhala. Nierozłącznym 
elementem kultury jest muzyka. A muzyka góralska jest wyjątkowa dzięki połączeniu 
pasji, natchnienia płynącego prosto z serca i chęci muzykowania przekazywanej              
z pokolenia na pokolenie. 
Kolacja przy akompaniamencie kapeli regionalnej nabiera całkowicie innego wyrazu. 
W muzycznym repertuarze usłyszą Państwo żywiołową muzykę góralską z regionów 
Beskidu, Pienin oraz Podhala. Zespół gra tradycyjnie, na skrzypcach, altówce              
oraz kontrabasie, które uzupełniane są przez archaiczne instrumenty pasterskie takie 
jak: piszczałka wielkopostna, okaryna i dudy. Całość dopełnia dumnie noszony 
regionalny strój Górali.

KAPELA GÓRALSKA

rozrywka polecana
na godziny popołudniowe

około
1,5 godziny min 5 osób
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Ognisko na szczycie Kotelnicy lub zaraz pod hotelem. Wybór nie jest prosty bo widoki 
rozpościerające się na panoramę Tatr oszałamiają, a możliwość zlokalizowania ogniska 
tuż pod oknami hotelu to niesamowite udogodnienie.
Oprócz tradycyjnej kiełbasy z patyka, proponujemy smakołyki rodem z Podhala. 
Oscypek z żurawiną, moskol, kaszanka, pstrąg czy baranina wszystko to pieczone        
na żywym ogniu nabiera charakterystycznego smaku, który na długo zapada w pamięć. 
Uzupełnieniem kulinarnej uczty jest z pewnością muzyka na żywo, pokazy tańca 
góralskiego oraz rozgrzewająca gorzałka.

GÓRALSKA WATRA

rozrywka polecana
na godziny wieczorne

około
3 godziny min 5 osób



Atrakcje odbywające się na świeżótkim, górskim powietrzu pobudzają do aktywności. 
A zbójnikowanie świetnie nadaje się na plenerową atrakcję.

Zabawa zaczyna się od hucznego wejścia Harnasia, któremu spodobała się grupa 
„panów”. Składa im propozycje przyjęcia do bandy i pasowania na zbójników. Chcąc      
to osiągnąć, zostają podzieleni przez zbójników na grupy, które muszą przejść szereg 
konkurencji, a każdy z uczestników zaliczyć chrzest. Do poszczególnych konkurencji 
„proszeni są po góralsku” goście, którzy muszą wykazać się zbójnicką zaradnością.

ZBÓJNIKOWANIE

rozrywka polecana
na godziny wieczorne

około
1 godziny min 5 osób



Spływ przełomem Dunajca na flisackich łodziach  to wspaniała okazja obcowania            
z dziką niezmienioną od lat pienińską przyrodą. A opowieści flisaków rozśmieszą             
i umilają czas spędzony na łodzi. Spływ Dunajcem to niemała tradycja, flisacy przewożą 
turystów już od 1832 roku. 
 
Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października. Spływy odbywają się codziennie     
z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych i święta Bożego Ciała. Trasa 
rozpoczyna się na przystani flisackiej w Sromowcach - Kątach lub Sromowcach Niżnych 
a kończy w Szczawnicy (2h  15min) lub w Krościenku (2h 45min).

SPŁYW DUNAJCEM

rozrywka polecana
za dnia

min 10 osób
max 150 osób

około
3 godziny



Pobyt zimą w górach bez kuligu jest niczym deser bez wisienki. Emocje związane             
z jazdą saniami po białej okolicy Białki Tatrzańskiej są niepowtarzalne. Chłód odejdzie 
w niepamięć dzięki góralskim pletom, owczym skórom i rozgrzewającej góralskiej 
herbacie. Kulminacją kuligu jest ognisko, na którym królują regionalne specjały               
i kultowa kiełbasa.
W okresie wiosennym proponujemy jazdę na wozach po malowniczej dolinie rzeki 
Białki. Dziewicza natura i widoki rozpościerające się w całej Białce Tatrzańskiej               
to gwarancja pięknych wspomnień górskiego wypadu.

KULIG

rozrywka polecana
na godziny wieczorne

min 5 osób
max 250 osób

około
3 godziny



Biesiada góralska to połączenie wszystkiego co najlepsze, czyli muzyka, jedzenie          
i humor spod samiuśkik Tater. Podhale słynie z charakterystycznej kuchni, która jest 
oparta na trzech filarach – duzo, tłusto i smacnie. Dlatego bogato zastawiane stoły 
obfitują w koryta wypełnione szynką, pierogami, moskolami, oscypkiem                             
i obowiązkową kapustą zasmażaną. Jednak na dobry początek odkryjemy smak 
kwaśnicy z żeberkiem lub kociołka. Góralskim zwyczajem ucztowanie nie obejdzie się 
bez gorzałki i hulanki. Dlatego przez cały wieczór Jędrek - nasz harnaś zabawia 
towarzystwo niejedną historią i gawędą. A całości akompaniuje kapela góralska. Żadne 
jednak słowa nie oddadzą atmosfery biesiady, to trzeba zakosztować osobiście.

BIESIADA GÓRALSKA

rozrywka polecana
na godziny wieczorne

min 10 osób
max 150 osób

około
3 godziny
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Hotel Bania **** Thermal & Ski
34-405 Białka Tatrzańska
ul. Środkowa 181
www.hotelbania.pl
email: recepcja@hotelbania.plWR ÓĆ NA NASZĄ STR

Dział rezerwacji grupowej / organizacja imprez:

Małgorzata Suska GSM: +48 694 469 350
Kornelia Rudnik GSM: +48 694 463 723
Agata Woźniak GSM: +48 798 804 276

Agnieszka Magiera GSM: +48 666 047 259


