WITOJCIE NA BANI!
Hotel Terma Narty

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ
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K

iedy przyjmowaliśmy pierwszych letników na Bani
wiele lat temu, wówczas jeszcze w pensjonacie Janina,
nikt nie przypuszczał, że Białka Tatrzańska stanie się
wymarzoną destynacją turystyczną na Podhalu.
Postawiliśmy sobie za cel stworzenie kompletnego
Resortu, którego oferta zapewni górski wypoczynek na
najwyższym poziomie. Dziś z dumą możemy
powiedzieć, że zrealizowaliśmy ten cel. Zapraszamy do
Resortu Bania, w skład którego wchodzą
Hotel Bania **** Thermal & Ski, Terma Bania, Ośrodek
Narciarski Bania Ski & Fun, Sielsko Anielsko Wellness
& SPA, uwielbiane przez najmłodszych parki zabaw
Bania Kids, Restauracja Góralska oraz nowoczesne

#bania #witojcienabani #wszystkowjednymmiejscu

Centrum Konferencyjne Bania. Szeroki wachlarz
oferowanych usług sprawia, że w Resorcie Bania
wspaniały czas spędzą zarówno rodziny z dziećmi, jak
i pary szukające odskoczni od miejskiego zgiełku,
przyjaciółki na górskiej wyprawie, czy pracownicy dużej
ﬁrmy na szkoleniu lub konferencji. Dążymy do tego, aby
każdy nasz Gość podczas urlopu osiągnął bezcenny stan
beztroski, dlatego stale pracujemy nad wzbogaceniem
oferty Resortu. Góralska architektura, pomocny
personel, nowoczesne technologie oraz nacisk na
bezpieczeństwo i jakość czynią Resort Bania najlepszym
miejscem na wypoczynek pod Tatrami.
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W

Hotelu Bania **** Thermal & Ski łączymy
wielopokoleniową tradycję góralskiej gościnności
z nowoczesnym hotelarstwem. Do Twojej dyspozycji
oddajemy przyjazny, komfortowy hotel z wygodnymi
pokojami, wspaniałymi widokami oraz profesjonalną
obsługą. Hotel posiada 262 pokoje w tym 32
apartamenty, 3 restauracje, centrum konferencyjne
z 14 salami, Sielsko Anielsko Wellness & SPA, a także
strefy Bania Kids. Hotel Bania redeﬁniuje pojęcie
komfortowego wypoczynku, wznosząc je na wyższy
poziom. Wszystko, czego potrzebujesz, jest na
wyciągnięcie ręki. Pomocny personel dba o to, by
nic nie zakłóciło Twojego pobytu. Zegarek Bania, który
otrzymasz w recepcji przy zameldowaniu, umożliwia
swobodne korzystanie ze wszystkich atrakcji Resortu,
integruje wejściówki do Termy, skipassy, zamówienia
w punktach gastronomicznych, a także otwiera drzwi
do Twojego pokoju.

#komfort #wszystkopodręką #Tatryzaoknem

...Miejsce tworzone z pasją
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rojektując pokoje w Hotelu Bania **** Thermal
& Ski na pierwszym miejscu stawialiśmy komfort
naszych Gości. Wiele uwagi poświęciliśmy wystrojowi
wnętrz, który nawiązuje do kultury góralskiej. Pokoje są
jasne, przestronne, wyposażone w drewniane meble.
Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje Twoja
rodzina, aby wypocząć. Wyśpisz się w wygodnym łóżku,
a łagodny wystrój Twojego pokoju pozytywnie wpłynie
na zmysły. Ponadto w Hotelu Bania dostępne są w pełni

#wygodnepokoje #design #górydookoła

wyposażone aneksy kuchenne. Z okien i balkonów
naszych pokoi rozpościerają się piękne widoki na
otaczające Białkę Tatrzańską pasma górskie - Tatry,
Magurę Spiską, Pieniny, Gorce oraz Pogórze
Gliczarowskie.
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restauracjach Hotelu Bania przygotowujemy
dania czerpiąc z kulinarnych tradycji Podhala. Chętnie
korzystamy z lokalnych produktów pochodzących
z gospodarstw naszych sąsiadów. Łączymy je z nowymi
trendami, tworząc wyjątkową jakość. Każdy dzień nasi
Goście rozpoczynają w Restauracji Tatrzańskiej, która
wita obﬁtym bufetem śniadaniowym. Także tutaj
zjecie pyszną obiadokolację. Restauracja Góralska
serwuje dania a’la carte inspirowane kuchnią regionalną
oraz klasyki sztuki kulinarnej, w których swój wybitny
kunszt prezentuje nasz Szef Kuchni. Rohatka to
restauracja włoska, królują tu pizza, makarony i owoce
morza. Doskonałą kawę wypijesz w Lobby Barze
i widokowej Kawiarni Na Szczycie. W najbliższym
otoczeniu Hotelu znajdują się ponadto Zielony Szałas
i czynna zimą Karczma Bania, ulubione miejsca
narciarzy. Hotel dysponuje także znakomicie
zagospodarowanym miejscem na ognisko z cudowną
panoramą Tatr. Organizujemy tam ogniska zarówno dla
gości indywidualnych, jak i imprezy ﬁrmowe.

#pysznejedzenie #kuchniagóralska #lokalnidostawcy

“

Przepyszne jedzenie i przemiła obsługa!
W każdym zakątku czuć, że jesteśmy
w górach. Super menu dla dzieci. Gorąco
polecam!
- Marta M. ,Warszawa
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S

ielsko Anielsko Wellness & SPA to takie miejsce
Resortu, w którym można odpocząć od codzienności
i osiągnąć pełnię relaksu. Żaden opis tej oazy piękna
i harmonii nie odda rzeczywistości - trzeba to sprawdzić
na własnej skórze. Autorskie kosmetyki Dotyk Anioła
oraz górskie rytuały pielęgnacyjne przenoszą w inny
wymiar odprężenia. Profesjonalne masaże, zabiegi na
twarz i ciało, a także salon fryzjerski tworzą kompletną
ofertę strefy Anielsko. Sielsko to druga część naszego
SPA, w skład której wchodzą nieszablonowe sauny,
studnie chłodzące, basen oraz pokój relaksu
z biblioteczką. Podłogę Sauny Jodłowej codziennie
wykładamy świeżymi gałązkami, dzięki czemu panuje

#sielskieSpa #saunyzcharakterem #autorskiekosmetyki

w niej niezwykły klimat karpackiej puszczy, wysycony
olejkami eterycznymi. Z kolei w Saunie Chlebowej
pieczemy codziennie bochen tradycyjnego chleba,
a pomieszczenie wypełniają aromaty o dobroczynnym
działaniu. Sielsko Anielsko Wellness & SPA było
wielokrotnie
nagradzane
w
ogólnopolskich
plebiscytach, a wyjątkowość tego miejsca potwierdzają
liczne opinie zadowolonych Gości Resortu.
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H

otel Bania **** Thermal & Ski to nie tylko
idealne miejsce na rodzinny wypoczynek, lecz także
jeden z największych i najnowocześniejszych centrów
konferencyjnych na Podhalu. Do dyspozycji naszych
Gości oddajemy 1500 m2 powierzchni, na której
znajduje się 14 dowolnie aranżowanych i w pełni
wyposażonych
sal
konferencyjnych,
recepcja
konferencyjna oraz przestronne foyer. Zaplecze
gastronomiczne wraz z zintegrowanym ciągiem
komunikacyjnym
położonym
wzdłuż
sal
konferencyjnych zapewnia szybką i bezproblemową
obsługę cateringową. Sale konferencyjne są w pełni
zautomatyzowane, posiadają klimatyzację oraz dostęp
do internetu. Większość sal posiada dostęp do światła
dziennego, a całość zdecydowanie wyróżnia się na
rynku konferencyjnym swoim unikatowym wystrojem,
pełnym podhalańskich zdobień oraz typowo góralską
architekturą. Szerokie możliwości aranżacji przestrzeni
konferencyjnej pozwalają dopasować Centrum do
każdego rodzaju wydarzenia, a nasz doświadczony
zespół zadba o powodzenie każdej imprezy.

#biznesnabani #technikakonferencyjna #elastycznerozwiązania
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H

otel Bania **** Thermal & Ski to miejsce
doskonale przygotowane na pobyt rodzin z dziećmi.
Pokoje wyposażone są w łóżeczka, w aneksach
kuchennych znajdują się czajniki, podgrzewacze oraz
inne sprzęty potrzebne naszym najmłodszym Gościom.
Dzieci uwielbiają wypoczywać w naszym Resorcie
głównie dlatego, że przygotowaliśmy dla nich
mnóstwo wrażeń. Górska Kraina to przestrzeń
wewnątrz Hotelu zaaranżowana na olbrzymi, kolorowy

#baniakids #najlepszeanimacje #wszystkodladzieci

plac zabaw - znajdziecie tu nawet mini ściankę
wspinaczkową. To tutaj nasze animatorki prowadzą
zajęcia dla dzieci. Na zewnątrz króluje Ogród Zabaw,
czyli park rozrywki z widokiem na Tatry - spróbujcie
przejażdżki na tyrolce! Do tego jeszcze nielimitowane
wejście na Termę Bania ze Strefą Zabawy pełną
aquaparkowych atrakcji… W Resorcie Bania nie ma
czasu na nudę!
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S

ąsiadujemy z największą na Podhalu stacją
narciarską, Kotelnicą Białczańską. Dysponujemy także
własną infrastrukturą przeznaczoną szczególnie dla
rodzin z dziećmi. Zimą w miejscu Ogrodu Zabaw czynna
jest zimowa wioska Bania Kids. Ośrodek Narciarski
Bania Ski & Fun wchodzi w skład zintegrowanego
karnetu Tatry Super Ski, zrzeszającego stacje narciarskie
na całym Podhalu. Współpracujemy z renomowaną
Szkołą Narciarską STOK, wspólnie organizujemy
program Ferie ze Stokusiem. Dzieci i dorośli szlifują
technikę narciarską i snowboardową pod okiem
wykwaliﬁkowanych instruktorów. Karnet na stok
dostępny jest w hotelowej recepcji, gdzie integrujemy
go z zegarkiem Bania. Wyjście na stok znajduje się
bezpośrednio przy Hotelu. Do dyspozycji naszych Gości
jest 91 tras w 17 stacjach narciarskich w ramach
jednego karnetu Tatry Super Ski. Po dniu spędzonym na
stoku zapraszamy do Termy, Spa lub strefy Apres Ski.
Hotel
dysponuje własną narciarnią, w której
bezpiecznie przechowasz swój sprzęt.

#białeszaleństwo #TatrySuperSki #zhotelunastok

TATRYSKI - jeden skipass, wiele możliwości:
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G

oście Hotelu Bania mają nielimitowany dostęp do
Termy Bania przez cały rok. Bilet do Termy jest
zintegrowany z zegarkiem, który otrzymuje się przy
zameldowaniu w Hotelu. Aby dotrzeć do Termy nie
trzeba opuszczać budynku Hotelu, wystarczy udać się
w kierunku łącznika i stamtąd windą lub schodami do
odrębnego wejścia dla Gości Hotelu Bania. Terma Bania
to kompleks basenów i saun, stworzony z myślą
o wypoczynku i zabawie dla całej rodziny. Z uwagi na
różne potrzeby Gości, podzieliliśmy go na strefy:
Zabawy, Relaksu oraz Saunarium. W Streﬁe Zabawy

#termalnezdrowie #relaksizabawa #termawhotelu

królują atrakcje typowe dla wodnych parków rozrywki,
jest ulubioną przez dzieci częścią Termy. Strefa Relaksu
to oaza harmonii i odprężenia, której gwiazdą jest
wodny drink bar z widokiem na Tatry. Saunarium Termy
Bania to nie tylko sauny, ale też basen solankowy,
chłodzący, grota solna i codzienne rytuały saunowe. Na
szczególną uwagę zasługują zewnętrzne ogrody Termy
Bania, które latem stanowią idealne miejsce do kąpieli
słonecznych z widokiem na Tatry, a także Strefa Letnia,
czyli wakacyjne miasteczko wodne z atrakcjami dla
najmłodszych.
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D

la naszych Gości przygotowaliśmy całe mnóstwo
atrakcji. Do dyspozycji oddajemy Letnią Strefę
Dmuchańców w Termie Bania oraz Ogród Zabaw,
prawdziwy raj na ziemi dla najmłodszych. Zimą
zmieniamy go w wioskę Bania Kids, miejsce radosnych
zabaw na śniegu i pierwszych kroków na nartach lub
desce. Organizujemy cykl koncertów Kultura na Bani. Na
scenie spotkać można zarówno gwiazdy, jak i mniej
znanych wykonawców, których twórczość w rozmaity
sposób czerpie z kultury ludowej. W pogodne,
wakacyjne dni zapraszamy na Kino na Stoku oraz
Ognisko na Bani z góralską kapelą.

#kulturanabani #dziejesię #zeronudy
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NASZA HISTORIA
POCHODZENIE NAZWY BANIA
“BANYA” pochodzi z języka
staro-węgierskiego. W gwarze
podhalańskiej bania to kopalnia rudy
lub kruszcu (przekaz ustny)

Karol Dziubasik kupuje 3,5 ha
pod rolnictwo

1920

1979-1987

1955

BUDOWA ZIELONEGO SZAŁASU

2011 - 2012
2013

BUDOWA HOTELU BANIA ****
I etap: 97 pokoi, 2 restauracje i sale
konferencyjne

POWSTAJE NOWA SIEDZIBA FIRMY
SUPERSNOW
Produkcja 400 armatek śnieżnych rocznie

Józef Dziubasik buduje 7 wyciągów
orczykowych na różnych stokach

BUDOWA NOWEJ CZĘŚCI HOTELU,
BCC, KUCHNA CENTRALNA,
ZAUTOMATYZOWANA PRALNIA

2015
2015

BUDOWA 7 WYCIĄGÓW

Dostępnych 9 pokoi i mała jadalnia

OTWARCIE SALI ZABAW
GÓRSKA KRAINA I OGRODU
ZABAW

2014

1994

BUDOWA DW JANINA

Turyści spędzają lato u Karola.
1 pokój dostępny

OTWARCIE SIELSKO ANIELSKO
WELLNESS & SPA

1999

1983

LETNICY NA BANI

W Białce Tatrzańskiej pojawiają
się turyści

Rozbiórka starych zabudowań i budowa
restauracji

1987 - 1991

1979

PIERWSI TURYŚCI

POWSTAJE PIERWSZY
SYSTEM NAŚNIEŻANIA NA BANI

POWSTAJE PIERWSZY WYCIĄG
NA BANI ZA 1000 $

1 armatka śnieżna

1960

1600

2010 - 2011

OTWARCIE BUDKI
GASTRONOMICZNEJ

NABYCIE DZIAŁKI

BANIA SKI & FUN
JAKO UZUPEŁNIENIE
OFERTY HOTELU BANIA

Powstają 4 apartamenty
i nowa jadłodajnia

BUDOWA I URUCHOMIENIE
INNOWACYJNEJ CIEPŁOWNI
GEOTERMALNEJ

2019
2017 - 2019

PRZEBUDOWA STAJNI

2019 - 2020
2019

BUDOWA I URUCHOMIENIE
INNOWACYJNEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

BUDOWA I ODDANIE
DO UŻYTKU BANIA
FAMILY HOUSE

11 nasza historia

WDROŻENIE WSPÓLNEJ KARTY

POWSTAJE FIRMA
SUPERSNOW

Producent armatek śnieżnych
i systemów naśnieżania

ON Kotelnica, Bania i Kaniówka
funkcjonują w ramach jednego
SKIPASSU

2000
1999

2001 - 2005
2001

PRODUKCJA PIERWSZEJ
ARMATKI ŚNIEŻNEJ SN
900M

ROZBUDOWA OŚRODKA
NARCIARSKIEGO
KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA

2003 - 2005
2002 - 2015

BUDOWA 4-OS KOLEI
KRZESEŁKOWEJ NA BANI

Likwidacja wyciągu talerzykowego
i budowa kolei krzesełkowej

2006 - 2007
2004

2009 - 2011
2006

KARCMA BANIA

UTWORZENIE SPÓŁKI KOTELNICA
BIAŁCZAŃSKA - 50 UDZIAŁOWCÓW
Zawarcie 200 porozumień z właścicielami
gruntów i otwarcie pierwszej 3-os. kolei
krzesełkowej na Kotelnicę

BUDOWA PENSJONATU BANIA ***
w dwóch etapach, I etap - 33 pokoje,
II etap - 17 pokoi i restauracja

POWSTAJE KARCMA BANIA

Budowa Karcmy Bania, pożar i odbudowa

UTWORZENIE SPÓŁKI TERMALNEJ

Otrzymanie koncesji i wykonanie odwiertu
geotermalnego o gł. 2,5 km

BUDOWA I OTWARCIE KOMPLEKSU
BASENÓW TERMALNYCH
TERMA BANIA

Zapraszamy do miejsca, gdzie historia przeplata się
z teraźniejszością, a tradycja z nowoczesnością.
Do miejsca, gdzie rodzinna gościnność króluje
od pokoleń. Zapraszamy do Resortu Bania.

HOTEL BANIA **** THERMAL & SKI
ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska
Warszawa

Wrocław

Rezerwacja
tel. +48 18 53 44 370
email. rezerwacja@hotelbania.pl
Znajdź nas:

BIAŁKA TATRZAŃSKA

