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Wody termalne W Termie Bania mają temperaturę ok. 80.C, co pozwala na rozkoszowanie sięzdrowymi kąpie|ami w górskiej scenerii przez cały rok.
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można we rł4oskich (l) potrawach,
a \f ..TatrzańSkiej'' rozkoszować się da-
:iarni ze stołu regionalnego. Koniecznie
::ze:a z.leść rl- -Restauracji Góralskiej',
- .:-<:.:.- l:odukt), tradycyjne. miej-
sJ]-''.-. snak; połączone w nowatorski
SJ ]S.3. Szczególnie godne polecenia
są rr-br' (jv'laszcza piotrosz), które
rozpłr_r:-aia sie rv ustach, i oczywiście
baranina rv każde.; posLaci.

llbdg terntalne
Hotel.1est bezpośrednio połączony z Ter-
mą Bania - parkiem wodnym, którego
rr.ody termalne pozyskiwane są z g}ębo-
kości 2500 metrów i mają wiele właści-
wości zdrowotnych. Dach kompleksu
pokrytyjest w całości naturalną roś]in-
nością. Terma Bania podzielona jest na
kilka stref, dzięki czemu dba o potrzeby
rodztn z dziećmi oraz osób szukających
ciszy i spokoju. Baseny wewnętrzne
i zewnętrzne (również solankowe),
p1ace zabaw i sauny' gdzie odbywają się
specjalne sesje, sprawiaj ą, że to miejsce
idea]ne dla każdego.

miasta. Ich standard jest \ĄT/pracou'\,wa-
ny od wielu 1at, z na;większą dbałością
o szczegoły' W hoteiu na każdym kroku
czuje się. że najważniejsze jesI samo-
poczucie gości. Abyjeszcze bardziej ich
rozpieścić, przygotowano strefę,,Sielsko
Anielsko Wellness & Spa", gdzie można
skorzystać z saun, autorskich masazy,
studia fryzjerskiego oraz zabiegów
plelęgnacyjnych, w których uzywane
są kosmetyki z naturalnych, górskich
składników. Atmosfery dopełnia wystrój
- wnętrze Stworzone zostało przy użyciu
odrestaurowanej konstrukcji góra]skiei
chalupy z XVlll wieku.

Letniaadrelina
Kote1nica Białczańska to nie tylko ośnie-
żone sloki' Mi}ośnicy sportów ekstremal-
nych znajdą tutaj coś dla siebi eprzez cały
rok. W pob1iżu hotelowego kompleksu
dostępne są liczne atrakcje. Można wy-
pożyczyć rowery i. wjechawszy z nimi
kolejką na górę' zrobić sobie ko]arska
wycieczkę mię dzywzgórzami. Warto

Rocleinnie
Hotel Bania Thermal & Skl to miejsce dla
wszystkich, szczególnie d]a rodzin. na-
wet z bardzo ma])..rni dziećmi' poniertż
na każdym piętrze znajdują się aneks1-
kuchenne. W hotelu jest przrgotorr-any
plac zabarv..Górska Kraina'', rv którym
zaperr.nione są atrakcje dla pociech
w różnym wieku oraz stała opieka. Po-
dobnie jest na zewnętrzym ,'ogrodzie
Zabaw'| Anim ator zy z zaangażowaniem
zapewniają dzieciom zajęcia, dzięki
czemu mogą one odpocząć od rodziców,
a rodzice od nich. Przez całe lato plene_
rową rozrywkę zapewnia,,Kultura na
Bani", czy1i cykl koncertów i spektakli
gwara ntujących kontakt z m iejscową
kulturą. Trzeba tu też koniecznie za-
witać w trakcie dwudniowego Festynu
Białczańskiego prezentującego tradycję
góralską. Co roku wybierani są Cepei 
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i Ceperka Roku oraz Harnaś Roku,
a wieczory uświetniają koncerty naj-
większych gwiazd po1skiej estrady.

\ie t!łlko osc!łpkiem górąI euie
Na terenie kompleksu Bania jest kilka
restauracji. Każda z nich jest urządzona
ele€ancko, ale też przytulnie, aby
jedzenie by}o samą przyjemnością.
A jest ono prawdziwą ucztą. W,,Re-
stauracji Rohatka'' rozsmakować się

KaŹda z restauracji urządzona jest inaczej, a|e łą
c./y je'ti ^ ima, i\ty t,z ny, a ..dr azeff gordlskt Wy\ rroj.
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