
Kotelnica nie zapomniała również o najmłodszych, dla 
których przygotowano mnóstwo zabaw w drewnianej 
„Wiosce skrzatów” zbudowanej na szczycie. Dorośli 
mogą odpocząć na tarasie widokowym przy karczmie 
i przekąsić małe (lub całkiem spore) co nieco, choćby 
apetyczny oscypek z żurawiną lub białczańskie pierogi.

Do Bani! 
Wyjątkową sposobność do spotkania z autentyczną „gó-
ralskością” daje udział w letnim cyklu koncertów „Kultu-
ra na Bani”, który jest organizowany przez Hotel Bania-
****Thermal & Ski. Impreza to huczna i żywiołowa, a sam 
hotel oferuje komfortowe warunki do wypoczynku, który 
zgodnie z hasłem „termalne lato w pełni” łączy rozrywki 
parku wodnego, sielskiego SPA oraz leczniczych kuracji. 
Terma Bania  „to dobry adres dla zdrowia, relaksu i do-
brego samopoczucia”. Znane bywalcom strefy zdrowia, 
relaksu, VIP i saunaria gwarantują doskonały wypoczynek 
i regenerację sił. Dostosowany do potrzeb i oczekiwań 
urlopowiczów zestaw ofert, m.in. dla par, rodzin i senio-
rów sprawia, że każdy może cieszyć się odrobiną luksusu 
z widokiem na Tatry. Po prostu nie chce się wychodzić!

ROBERT SZEWCZYK
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Tańczący harnasie 
i cepry na monsterrollerach
Kotelnica to często używana na Podtatrzu geograficzna nazwa gwarowa oznaczająca 
kotlinę, obniżenie terenu. Kotelnica Białczańska jest natomiast największym na Podha-
lu kompleksem sportowym, który stale powiększa swoją ofertę i zaskakuje atrakcjami  
o każdej porze roku

Tu się oddycha
Białka Tatrzańska, podhalańska wieś, znana jest z roz-
budowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
Słynie też z wysokiego nasłonecznienia, które tempe-
ruje surowy górski klimat i wspaniałych tatrzańskich 
panoram. Nie dziw, że rokrocznie przybywają tu rzesze 
wczasowiczów złaknionych „tatrzańskich klimatów” 
i góralskich rozrywek. W sierpniu po raz jedenasty odbył 
się u podnóża Kotelnicy rewelacyjny Festiwal Białczań-
ski, impreza której miłośnikom podhalańskiego folkloru 
przedstawiać nie trzeba. Jej zwieńczeniem były zmaga-
nia o zaszczytny tytuł  Harnasia Roku 2016 i widowisko-
wy taniec zbójnicki w wykonaniu wszystkich dotychczas 
uhonorowanych harnasiów. 

Dwa kółka zamiast dwóch desek
Latem stoki Kotelnicy Białczańskiej nie pustoszeją, działa 
oczywiście kolej linowa – warto wjechać na szczyt Kotel-
nicy by zachłysnąć się  bajecznymi widokami Tatr, Gor-
ców i Pienin. Fani sportu i aktywnego spędzania czasu 
z przyjemnością przetestują „Kołster” nową zjazdową 
trasę rowerową i zmierzą się z niełatwymi przeszkodami. 
Nie mało emocji dostarczy również przejażdżka na mon-
sterrollerze – terenowej hulajnodze, której nie straszne 
górskie wertepy (13 sierpnia odbywają się tu Mistrzo-
stwa Polski w tej dyscyplinie). Rowerzyści mają do 
wyboru malownicze trasy wiodące w stronę Bukowiny 
Tatrzańskiej, na Słowację lub nad Jezioro Czorsztyńskie 
(rowery i ekwipunek można wypożyczyć w rhSPORT). 

 Tu znajdziesz wszystko co potrzeba: www.bialkatatrzanska.pl  |  www.hotelbania.pl  |  www.termabania.pl  |   www.rhsport.pl 
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