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WILLA „SKAŁKA” 
BIAŁKA TATRZAŃSKA 
obiekt położony w samym centrum Białki Tatrzańskiej, ok. 550 metrów 
od ośrodka narciarskiego Kotelnica oraz basenów Terma Białka. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-, 3-, 4- osobowe oraz apartamenty 4- 
oraz 6- osobowe De LUX (składające się z dwóch pokoi i wspólnej 
łazienki) wyposażone w TV LCD, szafę na ubrania, zestaw kosmety-
ków i ręczników, WiFi. Obiekt posiada udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych. Większa część pokoi posiada balkony z widokiem 
na Tatry. 
Do dyspozycji Gości: bezpłatny parking, pokój rekreacyjny dla dzie-
ci i dorosłych, ogród, narciarnia, możliwość korzystania z grilla.
W cenie każdego pobytu: parking, Wifi, zniżki do Termy Bania. 
Informacja dodatkowe: Śniadania w formie bufetu. Jedno dziecko 
do lat 3 bez świadczeń – gratis, drugie za dopłatą. Obiekt nie akcep-
tuje zwierząt. W terminie 15.01-26.02 w cenie każdego pobytu do-
datkowo wieczór z kapelą góralską i poczęstunkiem (każdy wtorek)

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKAŁKA

POLSKAB

„SKAŁKA” 
CENA ZA 1 NOC

12.03-06.04.23,
11-29.04.23, 

04.05-30.06.23, 
min. 2 noce

14.01-26.02.23 
min. 5 nocy

26.02-12.03.23 
min. 2 noce

12.03-06.04.23 
min. 2 noce

DOR/2,3,4/2P 169 313 234 298
DZ (3-10)/3,4/2P 130 263 195 130
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/bialka-tatrzanska/skalka-willa.html
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to malownicza, podhalańska wieś położona nad rzeką Białką, jedną z 
najpiękniejszych i najczystszych tatrzańskich rzek, blisko Tatr Polskich i 
Słowackich, 15 km od Nowego Targu i 20 km od Zakopanego.
Miejscowość usytuowana jest pomiędzy Wierchami wznoszącymi 
się powyżej 900 m n. p. m. Należy do nich: Wierch Koszarków (969 m), 
Wierch Jankulakowski (934m), Wysoki (947 m), Kustwański i Kotelnica 
na wysokości 917 m n. p. m.
Przez białczańskie wierchy prowadzi Wierchowa Droga zwana też Dro-
gą Królewską. Jest to jeden z piękniejszych szlaków turystycznych.
Zimą, która w Białce trwa stosunkowo długo, można uprawiać narciar-
stwo biegowe, a przede wszystkim narciarstwo zjazdowe.
Tutejsze stoki są łagodne, trasy szerokie i dobrze utrzymane. Znajduje się 
tu ponad 20 wyciągów, w tym 3 koleje krzesełkowe, 3 osobowa o długo-
ści 1380m, 4 osobowa o długości 800 m i 6 osobowa o długości 1350 m, 
wyciągi orczykowe i talerzykowe.

BIAŁKA TATRZAŃSKA


