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Pensjonat BIAŁY POTOK” 
ZAKOPANE
Wchodzi w skład Zespołu Doliny Białego. Położony jest u wylotu Doliny 
Białego, w otoczeniu lasu i potoku górskiego, stanowiącego teren Ta-
trzańskiego Parku Narodowego, w sąsiedztwie pięknej drogi spacerowej 
- Pod Reglami, w niewielkiej odległości od centrum miasta - 10 minut 
drogi spacerem. 
Zakwaterowanie: pokoje standardowe (1, 2 - osobowe) i aparta-
menty (2 osobowych z możliwością 2 dostawek, oraz 3 osobowych 
z możliwością 1 dostawki) oraz pokojach typu studio (2 osobowych 
z możliwością dostawki. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazien-
ki, tv sat, radia i telefony, dodatkowo w apartamentach są lodówki. 
Pokoje i apartamenty z widokiem na góry, większość z balkonami.
Do dyspozycji Gości: sala restauracyjna, klimatyzowana sala konfe-
rencyjna dla 80 osób, sauna, mini siłownia, bilard, piłkarzyki, jacuzzi, 
basen, ogród z placem zabaw, pokój zabaw dla dzieci. Na terenie 
Zespołu znajduje się kryta hala do gry w tenisa. Parking dozorowa-
ny płatny. W bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu „Dolina Białego” 
znajduje się Karczma „Biały Potok”, zbudowana i urządzona w stylu 
góralskim z licznymi elementami regionalnymi. Posiada 2 sale z ko-
minkiem i barem, mogące pomieścić w sumie 150 osób. 
W cenie pobytu: parking, Wifi, dostęp do basenu, sauny, jacuzzi (16:00-
20:00) dostęp do strefy basenów w Aqua Parku Zakopane (2h dziennie). 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. 
Możliwość wynajęcia łóżeczka za dodatkową opłatą. Dodatkowa 
opłata za miejsce parkingowe w garażu. Możliwość zabrania małych 
zwierząt domowych. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BIAŁY POTOK

POLBPO

“BIAŁY 
POTOK”

16.01-26.02.23 
min. 3 noce

26.02-25.03.23 
min. 2 noce

DOR/2/2P 285 198/1P
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/bialy-potok-pensjonat-.html
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stolica polskich Tatr, miejscowość niewymagająca rekomendacji. Wspa-
niałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
Liczne wyciągi (m.in. centra narciarskie Nosal, Kasprowy Wierch, Guba-
łówka, Butorowy Wierch, Wielka Krokiew) i znakomite trasy narciarskie 
cieszą się ogromnym powodzeniem turystów aktywnie spędzających 
swój wolny czas.
Kolej linowa na Kasprowy Wierch, kolejka szynowa na Gubałówkę, san-
ny, ogniska góralskie, przejażdżki dorożkami, muzea oraz wiele innych 
atrakcji można znaleźć tu „pod Giewontem”.
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