
Białka Tatrzańska - Termalny Relaks 
 
Białka Tatrzańska - jedno z 

najlepszych centrów zimowych w 

Polsce. Miłośników białego 

szaleństwa przyciągnie ponad 30 

doskonale przygotowanych, 

oświetlonych i sztucznie 

naśnieżanych tras, które zaspokoją 

potrzeby początkujących i spełnią 

oczekiwania najbardziej 

wymagających uczestników. Dzięki systemowi TatrySki możecie korzystać aż z 5 

kompleksów narciarskich: Kotelnica, Bania, Kaniówka, Jurgów Ski i Czorsztyn Ski. 

 

Program 

 

Obóz Termalny Relaks (7-12 lat) (13-18 lat) 

 

Gwarantowana świetna zabawa podczas wyjść do Termy Bania, Aquaparku Zakopane, Termy 

Szaflary i Termy Bukowina. Na miłośników wodnego szaleństwa czekają liczne zjeżdżalnie, 

fale wodne, groty z wodospadami, masaże wodne, jacuzzi, kąpiele w basenach sportowych, 

rekreacyjnych i termalnych, z których nie wychodząc z wody będziecie mogli podziwiać 

panoramę Tatr (temperatura wody do 38°C). Maksymalna dawka wrażeń bez względu na 

warunki pogodowe! Bogaty program animacyjny. 

 

Oprócz zajęć Teramlnego Relaksu Czeka Was wycieczka do Zakopanego na Krupówki. 

Ponadto zorganizujemy Wam ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, karaoke, grę 

terenową „50”, wyścigi rzędów, gry planszowe i fabularne (Prawo Dżungli, Dixit, Alias 

Party, Białe i Czarne Historie). 

 

Program fakultatywny 

 

 

Popołudniowe szusowanie na stoku dla osób jeżdżących – ok. 60 PLN/os. 

 
» przejdź do galerii 



Cena zawiera: opiekę instruktorów, transport, skipass. Cena nie zawiera: kosztu 

wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego. (30 narty/35 snowboard PLN/os.) 

Bitwa paintballowa – 45 PLN/os. 

Cena zawiera: osprzęt, umundurowanie oraz 150 kul. 

 

Zakwaterowanie 

 

7 noclegów w dwóch ośrodkach wypoczynkowych. Ośrodek Wypoczynkowy „Groń” 

położony w miejscowości Groń. Noclegi w dwupiętrowych całorocznych domkach, w 

pokojach 3-,4-,5- i 6-osobowych z łazienkami oraz TV. Teren ośrodka monitorowany 

kilkunastoma kamerami sieci telewizyjnej. Na terenie ośrodka: kawiarenka, pizzeria, bilard 

(płatny), stół do tenisa stołowego, stół do piłkarzyków oraz sala szkoleniowa przeznaczona na 

spotkania integracyjne i dyskoteki. DW „A.W. Dziadkowiec” - góralski dom wczasowy 

położony w centrum Białki Tatrzańskiej. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6- osobowe z łazienkami i TV. 

Na terenie obiektu: sala do gry w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki oraz dart. O dokładnym 

podziale zakwaterowania Rodzice będą informowani tydzień przed rozpoczęciem obozu. 

 

 

Świadczenia 

 

Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) w restauracji ośrodka. Pierwszy posiłek 

- kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek - śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę 

powrotną. Transport: Autokar turystyczny. Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. – SKI. Opieka 

wychowawcy - instruktora. Realizacja programu. 

 

 

Informacje praktyczne 

 

W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą 

ulec modyfikacji. Cena nie zawiera dopłat za transport z miast wyznaczonych w rozkładzie 

jazdy. Prosimy zabrać ze sobą: krem na mróz z filtrem, wypełnioną kartę kwalifikacyjną z 

wpisanym numerem PESEL, legitymację szkolną, strój kąpielowy. 

 



Terminy i ceny BiałkaTatrzańska - Termalny Relaks     (skrót: BIALKA TARZANSKA TERMALNY RELAKS PAX FB)
 

Nr grupy Data Cena      

APBT0114 14.01 - 21.01 1399 zł Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APBT0121 21.01 - 28.01 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APBT0128 28.01 - 04.02 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APBT0204 04.02 - 11.02 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APBT0211 11.02 - 18.02 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APBT0218 18.02 - 25.02 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


