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na spotkanie z wierchami,
by odetchnąć pelną piersią.
Ale może i zwolenników
morskich opowieści uda się
namówió na odpoczynek
w te| uroczei okolicy. Gorące
liąpiele z widokim na Tatry
każdego chwycą za serce.
Cepry będą zachwycone!
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W województwie małopolskim,
powiecie tatrzańskim nad rze-
ką Białką, prawym dopływem
Dunajca, leży maławieś podha-
1ańska zwana Białką Tatrzań-
ską. Mimo niewielkiego obsza-
ru. jaki zajmuje. bo rozciąga się
zaledwie na długość 8 kilome-
trów, cieszy się ogromną popu-
larnością wśród turystów.
To wspaniałe miejsce wypo-
czynku dla rodzinyjest atrak-
cyjne przez caly rol<. Niegdyś
przyjeżdżalo się do Bialki, l<ie-
dy w Zakopanem n ie byto już
sniegu. a tu. dzięki odpowied-
niemu mikroklimatowi, jeszcze
można było ieździć na nartach.
Dziś mówi się, że Białka zde-
Ironizowala Zakopane i jest
nową zimową stolicą kraju.
Do dyspozycji narciarzy są
tu doskonale przygotowane,
sztucznie naśnieżane stoki
w az trzech ośrodkach: I(a-

niówką, Bania i Kotelnica.
I wszędzie mo żna korzystać
ze wspólnego karnetu Tatry-
Ski, co stanowi duże ułatwie-
nie dla turystów. Ale nie każdy
jest fanem nart. Niezaintereso-
wanych szusowaniem na sto-
kach być może przyciągnie
do Białkijej dbałość o góral-
skie tradycje' Widać to na każ-
dym kroku - od architektury,
poptzez różne imprezy,
czy wreszcie na swojskim kli-
macie i karczmach z podhalań-
skim jedzeniem kończąc.
A wszystko po to, by cepry
chętnie tu ptzy jeżdża|y. I tak
się dzieje, zwłaszczaodkąd po-
wstały nowoczesne baseny ter-
malne. oj, zrobiło się tu gorąco.

TERMY BLA ZMAHZLU$HO}V
To jedna z największych atrak-
cji miejscowości. Dlatego
większość ośrodków noclego_
wych współpracu1'e z Termami
Banla, dołączając do noclegu
ich kupony rabatowe. W inter-
necie też warto poszukać róż-
nych promocji (termybania.pl).
Wtym miejscu i szkrab,
i senior znajdzie coś dla siebie.
Termy są bowiem podzielone
na strefy: zabaw,relaksu i sau-
narium. Aby przemieszczać się
pomiędzy pos zczególny mi
strefami, trzeba przejść ptzez
bramkę, używ ając tego samego
,,zegarL<a". który służy również
do otwierania szafki. I choć
z pewnością spędzisz tu cu-
downie czas, zwl,aszcza gdy
nazewnątrz mróz lub słota,
to powiedzmy sobie szczerze,
miejsce nie należy do tanich.
Bilet popołudniowy 3'5 go-
dzinny bez limitu to koszt
ok.49 złod osobv.
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]eśli nie jesteś amatorką białe-
go szaleństwa, ale za to lubisz
piesze wędrówki bliższe i dal-
sze oraz urozmaicone krajobra-
zy, chętnie bę dziesz pow r acać
do Białki. Wieś ta znajduje się
pomiędzy Wierchami o wyso-
kości 900 m n.p.m.' poptzez
które prowadzi jeden z najpięk-
niejszych górskich szlaków
-Wierchowa Drogazwana
Itólewską. Według legendy
to właśnie tędy miejscowi góra-
le przeprowadzili króla Jana
l{azimier z a uciekaj ące go prz ed
Szwedami na Węgry' Możesz
teżwybrać się nawiele cało-
dniowych wypraw w różnorod-
nych kierunkach. Do najbar-
dziej popularnych należy trasa
na Giewont. fest ona niemalże
obowiązkowa dla każdego
milośn il<a pieszej t urystyki.
Ale jak to rv górach bywa,
wszystko zależy o d, w arunków
atmosferycznych, panocku. lZ
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Praktyczne rady, =:

inforńacie i ciekawostki
Pomżrillr 

"- 
wieś oddalona

iesto ok. 15 km od NowegoTar-
gu i o ok. 20 km od ZakoPane-
go' Znajdujące się z pobliżu

pasmagórskie'b-polskie l

oraz słorruackie Taty. Sląd
niedaleko iestteż do przejścia
granicznąo w Jurgowie,
zaledwie ok. 11 km.

D0JMtl - najbliższe stacje
kglelowe znaidują się w Poroni'
nie, Zakopanem ł Nowym Targu.

Dalejdofzesz bez Problemu naj-

lepiej auhbusem lub busem.
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. rozklady.nocounnie.pl/bialka-
tatzanska/

. informatgr.regionhEyłl/inf9/ .
biallę-htrzanska
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Pzewidyvrąny początek sezonu
planowany jest na poniedztałek

12 grudnia 20:16 mku.


