ATRAKCJE
- zima -

WITOJCIE NA BANI
W ramach urozmaicenia pobytu w Hotelu Bania **** Thermal & Ski proponujemy skorzystanie
z szerokiej oferty atrakcji dodatkowych, jakie możemy zorganizować podczas Państwa pobytu.
Zapewniamy urozmaiconą ofertę dzięki, której czas upłynie pod znakiem niezapomnianej
zabawy. Przez wiele lat zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam zaproponować
sprawdzone rozwiązania, jak i światowe trendy. W naszej ofercie znajdziecie między innymi:
Góralskie i Pańskie imprezy integracyjne, gry terenowe, kuligi, przejażdżki skuterami śnieżnymi,
wyścigi psich zaprzęgów, a także możliwość aktywnego spędzania czasu na pobliskich stokach
narciarskich.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

GÓRALSKIE ŚPASY
Po nasemu śpasy, po Wasemu zabawa! Na przyjęcie „Panów” wpada siumno kompania górali
i rozpoczynają się góralskie śpasy! Dobrą atmosferę zapewnią zbójnicy. W czasie tych
posiadów kapela wita przybyłych Gości iście po zbójecku, przy rytmach góralskiej melodii,
a następnie wraz z góralami bawi towarzystwo skocznymi melodiami spod samiuśkik Tater.
Całość przeplatana jest konkursami, zawodami i gawędami.
Propozycje konkursów:
„Góralskie smaki”
„Zbójnickie próbowania”
„Janosikowe hulanki”

bez ograniczeń
czasowych

około
3 godziny

cały rok

bez ograniczeń

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 i zawody barmańskie 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

NARTY
Hotel Bania **** Thermal & Ski jest położony u stóp największego ośrodka narciarskiego
w Polsce. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz zrzeszeniu siedmiu stacji narciarskich,
obsługiwanych przez jeden karnet - Tatry Ski, dostęp do 13 kolei, 23 wyciągów, 30 km tras
jest prosty i przyjemny. Karnet może być zakodowany na zegarku hotelowym, co jeszcze
bardziej uprości korzystanie z atrakcji kompleksu.
Usytuowanie hotelu u podnóża stoków narciarskich, umożliwia uczestnikom swobodne
korzystanie z atrakcji. Niewątpliwym plusem jest także narciarnia z podgrzewanymi szafkami
na sprzęt narciarski.

według otwarcia
kolei

według zakupu
biletów

zima

bez ograniczeń

SAFARI
NA SKUTERACH ŚNIEŻNYCH
Specjalnie dla fanów sportów ekstremalnych przygotowaliśmy ofertę Safari na skuterach
śnieżnych. Impreza organizowana jest na Jankulakowskim Wierchu, wzniesieniu górującym
nad Białką Tatrzańską.
Snow safari fun to trzygodzinna wyprawa rozpoczyna się od krótkiego przeszkolenia i jazd
testowych, a następnie cała załoga, wyrusza w trasę. Wycieczka zaczyna się z bazy na
Gubałówce, skąd rozpościera się piękny widok na Tatry. Następnie wyprawa rusza w stronę
Dzianisza, Bystrego i Witowa. Program dodatkowo obejmuje gorący posiłek przy ognisku lub
w karczmie, po którym można nabrać sił do dalszej jazdy.

od wschodu
do zachodu słońca

około
3 godziny

zima

min 5 osób
max 60 osób

GÓRALSKA WATRA
Watra to obowiązkowy punkt pobytu w Białce Tatrzańskiej. W górach ognisko oprócz
klasycznej kiełbaski z kija musi być wzbogacone o dobre trunki na rozgrzanie i kapelę
regionalną, która wartką melodią rozbawi całe towarzystwo.
Niezależnie czy watra występuje solo, czy też jest punktem kulminacyjnym kuligu to zawsze
jest ciepło wspominana i z chęcią powtarzana tak często jak to możliwe. Góralska Watra
wśród zasp śniegu jest niepowtarzalnym przeżyciem, a dzięki góralskiej oprawie nawet
najsroższa zima staje się pełnym ciepła i zabawy plenerowym wydarzeniem.

bez ograniczeń
czasowych

około
3 godziny

cały rok

bez ograniczeń

KULIG
Kuligi to wesoły sposób na imprezę ﬁrmową. Śnieżna wyprawa zapewnia wiele emocji, jak
również możliwość oglądania pięknych krajobrazów. A ponadto jest to doskonały sposób na
integracje zimową w większym gronie. Najlepszym zakończeniem kuligu jest wspólne
ognisko, pieczenie kiełbasek i biesiada przy regionalnej muzyce.
Podhale to ojczyzna kuligów. Nigdzie nie ma takich widoków, takich tras. Nigdzie nie da się
zorganizować takiego kuligu jak pod Tatrami.

bez ograniczeń
czasowych

około
3 godziny

zima

bez ograniczeń

LOTY WIDOKOWE
Dla wszystkich, którzy przyjeżdżają w góry nie tylko na narty, mamy doskonałą propozycję:
loty widokowe śmigłowcem nad Tatrami. Startujemy z Białki Tatrzańskiej podczas przelotu
oglądamy Zakopane, całe Tatry i malownicze zakątki Podhala z oryginalnej perspektywy.
Loty widokowe są niewątpliwie jednym z najbardziej ekscytujących doświadczeń
w powietrzu. Przy dobrej widoczności podczas lotu podziwiać będzie można całe Tatry,
przełom Białki i okoliczne malownicze górskie miejscowości.

od 9:00
do zachodu słońca

około
3 godziny

cały rok

max 5 osób

PSIE ZAPRZĘGI
Oferujemy przejażdżki psimi zaprzęgami jako ekstremalną formę aktywnego wypoczynku.
Gwarantujemy dostarczenie niecodziennych wrażeń i niezapomnianych atrakcji! Zajęcia
odbywają się bez względu na pogodę, także bez śniegu (sanie zamieniamy na wózek).
Proponujemy krótkie przejażdżki oraz dłuższe wyprawy (także etap nocny) dla osób
indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Ilość zaprzęgów zależna jest od wielkości grupy.
Standardowo zaprzęg liczy od 4-6 psów.
W programie przewidziane jest:
ź oswajenie się z psami, zapoznanie się z informacjami na temat psów zaprzęgowych, nauka
ubierania szelek i przygotowania zaprzęgu do jazdy,
ź przejażdżki psim zaprzęgiem po wyznaczonej trasie,
ź samodzielne kierowanie zaprzęgiem,
ź zawody w jeździe na czas,
ź zabawę z psami itp.
od 9:00
do zachodu słońca

około
2 godziny

zima

min 10 osób
max 60 osób

WYŚCIGI
NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH
Spacery na rakietach śnieżnych to propozycja zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Rakiety ułatwiają poruszanie się w śniegu i zmniejszają uciążliwość marszu, to
doskonałe ułatwienie w poznawaniu gór w zimowej szacie.
A spacery po szczytach to świetne rozwiązanie na integrację. Atrakcja prowadzona jest przez
instruktora - przewodnika, który zapewnia wyposażenie dla wszystkich uczestników
wyprawy.

od 9:00
do zachodu słońca

1 do 4 godzin
w zależności od trasy

zima

min 10 osób
max 40 osób

WYJAZD
NA KASPROWY WIERCH
Wyjazd na Kasprowy Wierch koleją linową z Kuźnic to jeden z obowiązkowych punktów
wyprawy w Tatry. Po wyjściu z wagonika na górnej stacji kolei można wyraźnie odczuć, że
temperatura w Tatrach obniża się o 0,6 stopnia na każde 100 metrów wysokości. Na szczycie
czeka oszałamiająca panorama Tatr Wysokich i Zachodnich. Warto także zwiedzić izbę meteo
w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym IMiGW oraz odpocząć w najwyżej
w Polsce położonej restauracji na Kasprowym Wierchu i wysłuchać opowieści przewodnika.
Wycieczki, które wjechały koleją linową i tą samą drogą chcą wrócić do Kuźnic, mają ok. 100
minut na pobyt na szczycie. Istnieje też opcja zejścia pieszego, jednak decyzja o zejściu jest
podejmowana przez przewodnika w dniu wyprawy i wymaga od uczestników dobrej kondycji
ﬁzycznej.

start - 9:00
meta - ...

od 4 do 8
godzin

koniec wiosny,
lato i jesień

grupy 5 osobowe
max 30 uczestników

DOLINA CHOCHOŁOWSKA
Dolina Chochołowska to największa polska dolina w Tatrach, swoją popularnością
ustępująca jedynie Dolinie Kościeliskiej. Piękna sceneria doliny stanowiła tło w serialu
„Janosik”, tutaj też nakręcono scenę z kuligiem do ﬁlmu „Potop”.
Dolina Chochołowska rozciąga się na długości około 10 km. Piękne widoki i łatwa do przejścia
trasa kusi wielu amatorów walorów natury. Dolinę można pokonywać pieszo, ale także
saniami. Na końcu trasy zlokalizowane jest malownicze schronisko, w którym można
zorganizować lunch.

od wschodu
do zachodu słońca

około 6 h - pieszo,
3 h - saniami

cały rok

bez ograniczeń

STOP LAWINA
Stop - Lawina to impreza pełna mocnych wrażeń połączonych ze zdobywaniem wiedzy
przekazywanej przez profesjonalistów. Uczestnicy mają okazję wziąć udział akcji ratowniczej,
zapoznać się z nowinkami technicznymi oraz klasycznymi metodami ratowniczymi, poznać
niezbędny w turystyce ekwipunek i nauczyć się poruszania w warunkach zimowych.
Cała akcja rozpoczyna się od zbiórki oraz spotkania z ratownikami TOPR, którzy przybliżą
realia przeprowadzania akcji lawinowych i poprowadzą instruktaż posługiwania się sprzętem
ratowniczym. Następnie uczestnicy są zdani na swoje umiejętności i muszą odnaleźć
poszkodowanych. Rozpoczyna się akcja ratunkowa. Grupa musi wykazać się umiejętnością
działania zespołowego, precyzją oraz sprytem. Odnalezienie zasypanych, to jednak jeszcze
nie koniec. Grupa udziela pierwszej pomocy i transportuje poszkodowanych do bezpiecznego
miejsca. A po zakończeniu akcji lawinowej, instruktorzy zapoznają uczestników z technikami
budowania prowizorycznego schronienia - szykuje się budowa prawdziwego igloo.
od 9:00
do zachodu słońca

około 4 godzin

cały rok

bez ograniczeń

SNOW RAFTING
Snow Rafting, niespotykane na co dzień połączenie pontonu oraz skutera śnieżnego.
Na specjalnie przygotowanym terenie zorganizujemy imprezę snow raftingu, gdzie do
skutera prowadzonego przez instruktora podepniemy 2 lub 4-osobowy ponton, który z dużą,
ale bezpieczną prędkością ciągnięty będzie po wysokich zaspach śniegu.

od 9:00
do zachodu słońca

około 2 godzin

zima

bez ograniczeń

OLIMPIADA
Polecamy naszą imprezę plenerową, podczas której można dobrze się bawić, rywalizować
i spędzić aktywnie czas w górskim otoczeniu.
Olimpiada zimowa to rozrywka drużynowa gdzie rywalizujące między sobą drużyny, startują
w następujących konkurencjach /propozycje/:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

„Bieg na rakietach śnieżnych”
„Zwariowana jazda na dętce”
„Wyścigi zaprzęgów”
„Saneczkowa sztafeta”
„Lepienie bałwana”
„Król śniegu”

od 9:00
do zachodu słońca

od 2,5
do 4 godzin

cały rok

bez ograniczeń

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

