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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 
i pokazy iluzji. Klub Bania był też miejscem występów artystów cyrkowych i bębniarzy. 
Doskonale spisują się tu także Góralskie śpasy, czyli gry i zabawy prowadzone przez wesołego 
Harnasia. Dla spragnionych adrenaliny proponujemy kasyno, występ Burleski lub ognisty 
pokaz barmański. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą eventów, które  z przyjemnością 
zorganizujemy dla Państwa  w Klubie Bania.

KLUB BANIA



W myśl zasady co za dużo to nie zdrowo, Open Bar może być ograniczony czasowo. 
Jednak drugie przysłowie „Od przybytku głowa nie boli” stawia sytuację w zpełnie 
innym świetle. Dlatego do zaoferowania mamy kilka wariantów Open Barów, które 
można dobrać do preferencji grupy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

OPEN BAR

sprawdź szczegóły oferty OPEN BAR



Klub Bania jest mekką dla fanów dobrych trunków. Bogato wyposażony bar połączony 
z profesjonalizmem barmanów komponuje niezwykle smaczną mieszankę. Oprócz 
klasycznych drinków znajdziemy w menu także autorskie propozycje dostępne tylko   
w Klubie Bania. 

Dla chętnych grup barman może poprowadzić:
-  krótki kurs barmański,
-  degustację whisky,
-  szkolenie sommelierskie.

SZTUKA BARMAŃSTWA

około
1 godziny

min 5 osób
max 30 osób

polecane godziny 
wieczorne



Latające kubki i butelki, widowiskowe podrzuty i tricki, a do tego odpowiednio dobrana 
muzyka to tylko niektóre z przygotowanych w programie atrakcji. Efektowny                    
i dynamiczny pokaz w stylu flair to kolejna nasza propozycja na urozmaicenie 
wieczoru. Pokaz jest interaktywny i jego integralną częścią jest zaangażowanie 
uczestników. Widzowie w trakcie pokazu  biorą udział w różnych konkursach                     
i zabawach, co sprzyja  nieskrępowanej integracji grupy. Drinki kreowane przez 
barmana podczas flair show trafiają do gości. Na koniec pokazu czeka ognista 
niespodzianka.

POKAZY BARMAŃSKIE

około
45 min

min 5 osób
max 300 osób

polecane godziny 
wieczorne



Karaoke to rozrywka, która zyskuje na popularności od lat. Nazwa w dosłownym 
tłumaczeniu oznacza "pusta orkiestra" i powstała z dwóch japońskich słów: karappo 
(pusty) i ōkesutora (orkiestra).

Klub Bania zapewnia kompletne wyposażenie - mikrofony, projektor ze słowami 
piosenek oraz pełną listę dostępnych utworów.

KARAOKE

około
2 godzin

min 5 osób
max 300 osób

polecane godziny 
wieczorne



Proponujemy urozmaicenie wieczoru w formie czystej rozrywki, bez użycia 
prawdziwych pieniędzy. Kasyno to profesjonalni krupierzy, którzy wytłumaczą grę,     
jej zasady, organizują konkursy oraz wprowadzają Gości w tajniki i magii hazardu. Każdy 
otrzymuje na powitanie porcję fikcyjnej gotówki, którą wymienia na żetony. Cała 
zabawa rozgrywana jest w formie konkursu, nagradzamy osoby, które najbardziej 
pomnożyły swój kapitał.

KASYNO

około
4 godzin

min 50 osób
max 300 osób

polecane godziny 
wieczorne



Imprezy tematyczne to ciekawe rozwiązanie na punkt kulminacyjny integracji              
w Hotelu Bania**** Thermal & Ski. Rozluźnienie atmosfery zapewnia przebranie,            
a więc pozostaje tylko decyzja czy stać się piratem, zabójczą pielęgniarką czy zombie. 
Motyw przewodni pobudzi wyobraźnię i rozbudzi współzawodnictwo w rywalizacji       
o najlepszy kostium. Klub Bania zapewni elementy wystroju dostosowane                     
do wybranego tematu imprezy, podpowie i dobierze koktajle, które rozpalą apetyt     
na dobrą zabawę.
Proponujemy m.in.:
- Przerażająco dobrą noc - impreza w stylu Halloweenowym
- Różowe lata 60
- Hawai Party

IMPREZY TEMATYCZNE

około
7 godzin

min 150 osób
max 300 osób

polecane godziny 
wieczorne



Góralska baciarka to nic innego niż wypad na tańce. Klub Bania zaprasza na spotkanie    
z Janosikiem, który wcieli się tym razem w wodzireja. Pokaże jak się tańczy                  
pod Tatrami i jak z siekierką goni. Zabawy zapewniają masę śmiechu i niezapomniany 
początek imprezy trwającej do białego rana.

GÓRALSKA
BACIARKA

około
2 godzin

min 50 osób
max 300 osób

polecane godziny 
wieczorne



Bilard to rozwiązanie dla żądnych rywalizacji, gdzie oprócz umiejętności liczy się także 
taktyka. Zapraszamy do organizowania zarówno turniejów,  jak i gry dla relaksu. 

Piłkarzyki, futbol stołowy, trambambula - niezależnie od nazwy zabawa zawsze jest 
doskonała. Klub Bania posiada trzy stoły o rekordowych wymiarach, gdzie jednocześnie 
może grać nawet osiem osób. Sprzyja to rozgrywaniu turniejów oraz gier rekreacyjnych 
w większym gronie.

PIŁKARZYKI
BILARD&

około
2 godzin

min 4 osób
max 50 osób

polecane godziny 
wieczorne



Podstawą dobrej imprezy jest muzyka, a co za tym idzie ciężko się obyć bez rasowego 
DJ-a. W zależności od gustów muzycznych lub klimatu imprezy proponujemy jednego 
z rezydentów Klubu Bania. W naszej bazie znajdują się zarówno Dj-e miłujący się            
w hitach ostatniej dekady, disco, funk-u czy pop-u, jak i fani twórczości made in Poland. 

DJ
MUZYKA&



NAUKA TAŃCA

N a u k a  t a ń c a  t o  ś w i e t n e 
r oz w i ą z a n i e  n a  r oz p o c zę c i e 
imprezy. Instruktorzy zachęcą 
wszystkich do wspólnej zabawy. 
Zaczynając od pokazu, przez  naukę 
pierwszych krów do efektownych 
uniesień partnerki na słodkie 
zakończenie.  W przyśpieszonym 
tempie można poznać tajniki sztuki 
tańca. A wszystko z odrobiną żartu    
i dużą dozą dobrej zabawy.

Pozostaje tylko w ybór stylu,           
od gorącej rumby, przez sambę      
do chwili nostalgii przy walcu 
wiedeńskim. Pokaz trwa około        
15 min, następnie kurs około          
45 min.



Drinki molekularne u jednych 
wzbudzają zachwyt, a u innych 
przerażenie. Powstają nie dzięki 
magii, jak sądzą sceptycy, ale dzięki 
podstawowym prawom fizyki.  
Miksologia molekularna to przede 
wszystkim stawianie na wyrafi-
nowane smaki w niestandardowej 
formie podania. Drinki stanowią 
połączenie unikatowego smaku       
z niespotykaną estetyką. 
Sferyczny kawior, whisky w postaci 
pianki, martini jako galaretka, drinki 
w postaci wulkanu, lub fluore-
scencyjne napoje - dostarczają       
nie tylko doznań smakowych,        
ale również zachwycą wizualnie. 

DRINKI
MOLEKULARNE



Burleska  to teatralny taniec              
z erotycznym podtekstem, zabawny 
i efektowny jednocześnie. Opiera 
się na grupowych tańcach, śpiewach 
i  skeczach,  p ięknych i  skąpo 
u b r a n y c h  a k t o r e k .  W y s t ę p 
zazwyczaj rozłożony jest na trzy 
części po 15 min każda. Szczegóły 
u z g a d n i a n e  i n d y w i d u a l n i e                 
w zależności od Państwa oczekiwań.

W y s t ę p  C h i p p e n d a l s ó w                   
to rozrywka przeznaczona tylko   dla 
Pań. Pokazy taneczne prowadzone 
przez wysportowanych tancerzy     
to świetny sposób na damską 
rozrywkę. Panowie występują 
zespołowo oraz mają serię tańców 
solowych.

BURLESKA
CHIPPENDALES &



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

WR ÓĆ NA NASZĄ STRONĘ - www.hotelbania.pl

Małgorzata Suska
tel. +48 18 261 24 82

GSM: +48 694 469 350

Katarzyna Zubek
tel. +48 18 261 24 81

GSM: +48 666 047 259

Dział rezerwacji grupowej / organizacja imprez
email: grupy@hotelbania.pl

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