
 

 

 

 

WYCIECZKI   FAKULTATYWNE 

 

 1. TERMA BANIA – Białka Tatrzańska 

Kompleks Terma Bania tworzą baseny rekreacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, napełnione 

wodą mineralną, która dzięki energii Ziemi osiągnęła wysoką temperaturę 34 - 38°C co czyni           ją 

wodą termalną. Jest to park wodny w Tatrach, oferujący atrakcje z pięknymi górskimi krajobrazami w 

tle. Jeden z największych kompleksów basenów termalnych po polskiej stronie Tatr. Terma Bania 

podzielona jest na kilka stref, m.in. Park Wodny, SPA, Relaks, Zabawa czy Lato. Oferuje 3-torowy 

ślizg wodny o łącznej długości ponad 150 metrów, zjeżdżalnie: krętą Anakondę, pontonową czy 

Turbo. 

       

 

 

2. PARK LINOWY TATRY – Białka Tatrzańska 

Park linowy “Tatry” w Białce Tatrzańskiej to sportowa, typowo letnia atrakcja dla całej 

rodziny - ale i zimą można liczyć na ciekawe propozycje. Podstawą są tu tory pełne rozmaitych 

przeszkód, zawieszonych kilka metrów nad ziemią. W białczańskich “Tatrach” przygotowano trzy 

kompletnie różne trasy - Leśnych Ludków dla małych dzieci, dość łatwą Adventure i trudną Extreme 

oraz 8-metrową ściankę wspinaczkową. Kolejną atrakcją jest Jump Tower – swobodny skok z 14 m, 

lot przy pomocy urządzenia, które wyhamuje Cię przed podestem, na którym lądujesz bez szarpnięć – 

spokojne opuszczanie. 

         
 

 



 

 

 

3. DOM DO GÓRY NOGAMI – Białka Ttatrzańska 

Mały, piętrowy domek, gdzie sufit służy za podłogę – jest ciekawą zabawą z błędnikiem. 

Wszystko jest tutaj „do góry nogami” oprócz schodów. Im bardziej próbuje iść się prosto, tym gorzej 

to wychodzi – błędnik szaleje.  

     

 

4. PAINTBALL – Białka Tatrzańska 

W białce Tatrzańskiej znajdują się dwa miejsca organizujące tego typu rozrywkę – Exfun oraz 

rhSport. Paintball w Białce Tatrzańskiej, to wspaniała zabawa na świeżym powietrzu, pośród górskiej 

przyrody. Gra zapewnia dużą dawkę adrenaliny i świetną zabawę. 

    

 

5. TERMY GORĄCY POTOK – Szaflary 10km od Białki Tatrzańskiej 

 Termy Gorący Potok to kompleks basenów zewnętrznych wypełnionych podziemną wodą 

termalną, której temperatura wynosi 34-40°C. Jest to miejsce na relaks - odprężyć się pozwalają wanny 

jacuzzi, sauny suche i parowe, kąpiele borowinowe oraz zabiegi SPA wykonywane przez specjalistów. 

W gorącym Potoku nie ma co prawda basenu sportowego za to są min. gejzery, zjeżdżalnie, fontanny, 

wodospady, jak i mini park linowy. 

         
 

https://poronin.net.pl/noclegi/spa---wellness-10/


 

 

       

 

6. SPISKA KRAINA – Niedzica, 20km od Białki Tatrzańskiej 

Spiska Kraina w Niedzicy zapewnia gościom zabawę jak również wyprawę krajoznawczą – 

atrakcyjna lokalizacja, czyli Jezioro Czorsztyńskie, gdzie można wypożyczyć sprzęt pływający lub 

odbyć rejs statkiem, Zamek Czorsztyński, Zamek Dunajec, zapora woda w Niedzicy, malowidło 3D, 

spływ przełomem Dunajca oraz piękne okoliczne widoki. Przekraczając natomiast granice parku 

rozrywki, człowiek łączy rozrywkę z edukacją. Zapewnić to mają: Planetarium 3D, kino 9D,             2 

parki miniatur, laserowy paintball w tematyce Gwiezdnych Wojen. Z kolei długie na 45 metrów tory 

pontonowe, 16 etapowa trasa parku linowego i Golden Bungee zapewnią porządną dawkę pozytywnej 

energii! 

       

 

 

7. PUNKT WIDOKOWY GĘSIA SZYJA 

 Małe Ciche, 17km od Białki Tatrzańskiej 

Gęsia Szyja – szczyt reglowy otwierający krajobraz przyswojony wcześniej na Rusinowej 

Polanie, która należy do łatwych tras i polecana jest każdemu bez względu na wiek i możliwości 

kondycyjne. Panorama z Gęsiej Szyi jest jedną z najpiękniejszych w Tatrach. Wszystkie ważne 

wierzchołki ich słowackiej części widzimy jak na dłoni. Mamy więc przed sobą Tatry Bielskie, 

następnie Jagnięcy, Kołowy i Kieżmarski Szczyt, Baranie Rogi, Lodowy i Lodową Kopę, Szeroką 

Jaworzyńską, Świstowy, Małą Wysoką i przełęcz Polski Grzebień, Gerlach, Batyżowiecki, Kaczy     i 

Zmarzły Szczyt, Młynarz, Ganek, Wysoką, Ciężki i Rysy. Odwróciwszy się w drugą stronę 

zobaczymy między innymi Wołoszyny, masyw Koszystej, część Tatr Zachodnich, a nawet Giewont. 

       

 

 



 

 

 
8. REZERWAT PRZYRODY PRZEŁOM BIAŁKI POD KREMPACHAMI 

Przełom Białki pod Krempachami - krajobrazowy rezerwat przyrody w województwie 

małopolskim. Przełom Białki, nazywany jest po prostu Skałki i stanowi wyśmienity cel wędrówek. 

Przełom Białki pod Krempachami znajduje się w miejscu, w którym rzeka Białka przeciska            się 

pomiędzy wapiennymi skałami Pienińskiego Pasa Skałkowego. Tworzą go dwie okazałe       skały 

Obłazowa (670 m n.p.m.) i Kramnica (683 m n.p.m.), wznoszące się po przeciwnych stronach nurtu 

rzeki. Ciekawostką jest to, iż owe skały stanowiły kiedyś jeden masyw. To właśnie rzeka Białka, która 

płynie pomiędzy nimi przez wieki przecinała je na pół tworząc 100 m przełom.       Choć to rezerwat, 

obie skały są wykorzystywane przez wspinaczy skałkowych.  

To bardzo malownicze miejsce było planem filmowym w: „Janosiku”, „Trzecia granica”, „Karol. 

Człowiek, który został papieżem”.  

 
 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie

