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SZCZEGÓŁY CENY 125 zł/os.  
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem klasy turystycznej, Podatek Vat, ubezpieczenie NNW na
trasie wycieczki

ZIMOWE ATRAKCJE - OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA,
TERMA BANIA - TERMIN 25.02.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 08:45 Przyjazd na parking pod stokiem w Białce Tatrzańskiej
Godzina 09:00-18:00 Czas wolny na: jazdę na nartach, snowboardzie, pobyt na Termach Bania
Godzina 18:15 Wyjazd w drogę powrotną
Planowane godziny powrotu 21:30 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 04:35
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 4:55
KATOWICE zatoczka przy wejściu głównym do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska 5:20
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej/Świętochłowicach - przystanki linii 
autobusu nr M1 przy DTŚ - miejsca przystanków dostępne są na www.mobiletour.pl w zakładce przystanki 

Jest największą stacją narciarską położoną na Podhalu. Kotelnica posiada świetną lokalizację, w samym sercu Białki
Tatrzańskiej. Jest doskonałym wyborem zarówno dla tych którzy dopiero uczą się jeździć na nartach czy snowboardzie, jak
i dla zaawansowanych pasjonatów tych sportów. Dysponuje 14 kilometrami tras o różnym stopniu trudności, od tych
łagodnie nachylonych aż po trasy posiadające homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Coś dla siebie
znajdą tutaj również biegacze narciarscy, dla których przygotowywanych jest kilkanaście kilometrów tras biegowych. Na
terenie ośrodka znajduje się m.in. szkoła narciarska, wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego.
Góralski klimat poczuć można w jednej z kilku regionalnych karczm.
Burton Snowpark w stacji narciarskiej Kotelnica Białczańska mieści się obok trasy nr 5 i ma długość 300m. Obiekt ten jest
jednym z największych tego typu w kraju i mieści się w nim wiele przeszkód tzw. jibowych typu; boksy i poręcze, oraz
różnego rodzaju skocznie.
W snowparku organizowanych jest wiele wydarzeń sportowych zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów jazdy
freestyle-owej.
Snowpark zaprojektowany jest dla początkujących oraz zawansowanych użytkowników, aby bezpiecznie z niego korzystać
należy pamiętać o kasku oraz ochraniaczach. Obok snowparku mieści się orczyk a trasa parku jest oświetlona dzięki czemu
można z niego korzystać po zmroku.
CENNIK KARNETÓW na stronie: Zima | Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska (bialkatatrzanska.pl)

OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁACZAŃSKA

https://bialkatatrzanska.pl/cennik/zima
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Kompleks Terma Bania tworzą baseny rekreacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, napełnione wodą termalną o temperaturze 34
- 38°C. Woda wykorzystywana w Termie Bania pozyskiwana jest z głębokości 2500 metrów, a jej początkowa temperatura
to 72°C. Do basenów trafia po oddaniu części energii cieplnej, zachowując przy tym cenne mikroelementy. 
STREFA ZABAWY
Komponując ofertę Termy Bania szczególnie dużo uwagi poświęcono najmłodszym. Rodzinom z dziećmi dedykowano jedną
z części obiektu – Strefę Zabawy. Dzieciaki mogą tu razem z rodzicami szaleć do woli, a miejsc do tego przeznaczonych
nie brakuje. Uśmiechy nie znikają ani na chwilę z buź naszych najmłodszych gości, a rodzice wypoczywają o wiele lepiej
wiedząc, że ich pociechy bawią się naprawdę doskonale.
BASENY ZEWNĘTRZNE
Strefa Zabawy to miejsce stworzone z myślą o najmłodszych, dlatego też niemal wszystkie atrakcje podporządkowano ich
potrzebom. Wewnętrzne i zewnętrzne baseny napełniono wodą termalną o temperaturze od 34°C do 38°C. Dzięki temu
nawet w najsroższą zimę korzystanie z basenów zewnętrznych to sama przyjemność.
CAŁOROCZNE ZJEŹDŻALNIE
W Termie Bania zadbano o odpowiedni poziom adrenaliny i endorfin. Stuprocentowej zabawie służą przede wszystkim
zjeżdżalnie - uwielbiana przez najmłodszych zjeżdżalnia rodzinna , poprzez krętą Anakondę , pełną wrażeń zjeżdżalnię
pontonową, aż po przeznaczoną dla najstarszych gości - superszybką zjeżdżalnię Turbo. Wszystkie o łącznej długości
ponad 300 metrów.
WANNY TERMALNE
Z surową, siarkową wodą geotermalną o temperaturze 37°C to nowa atrakcja Strefy Zabawy. Głównymi składnikami wody
termalnej są: wapń (Ca), magnez (Mg), żelazo (Fe), siarka (S), chlor (Cl), mangan (Mn), sód (Na), potas (K), lit (Li),
miedź (Cu), cynk (Zn), krzem (Si).
Kąpiele w tej wodzie łagodzą bóle głowy, mięśni i stawów, tonizują schorzenia skóry, korzystnie wpływają na regulację
gospodarki hormonalnej, redukcję nadciśnienia, poprawiają przemianę materii oraz obniżają poziom stresu. 
STREFA RELAKSU
To miejsce dla osób szukających odprężenia i ciszy, które pragną wypocząć w wyjątkowym górskim otoczeniu, z widokiem
na przepiękną panoramę Tatr Wysokich. W tej strefie do użytku Gości oddano 2 baseny wewnętrzne, mające swoją
kontynuację na zewnątrz, które napełniono wodą termalną o temperaturze od 34°C do 38°C.  
SAUNARIUM
To miejsce, gdzie filozofia saunowania łączy się z głęboką relaksacją i wyciszeniem. W saunach Termy Bania odzyskasz
wewnętrzną harmonię i zbudujesz odporność. Skorzystaj z seansów i nocy saunowych - wyjątkowych wydarzeń
przygotowanych i realizowanych z myślą o pełnym wykorzystaniu dobrodziejstw, jakie oferuje sauna.
SPA 
Bania Fizjo & Med to kwintesencja filozofii sanitas per aquam, czyli zdrowie przez wodę, miejsce relaksu dla ciała i duszy.
W naszym SPA zadbaliśmy o wyjątkowo szeroką ofertę zabiegów z wykorzystaniem dobrodziejstw wody termalnej i
najwyższej jakości kosmetyków. Odwiedź Bania Fizjo & Med, aby odnaleźć w sobie energię i doskonałe samopoczucie.
CENNIK STREF na stronie: Cennik | Termy Bania Białka Tatrzańska (termabania.pl)

TERMY BANIA

https://www.termabania.pl/cennik

