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Oferta Liptakówki***
 Liptakówka*** to nowoczesny obiekt noclegowy usytuowany w samym centrum Białki Tatrzańskiej, blisko stoków narciarskich Kotelnica

Białczańska i Basenów Termalnych Bania

 Dogodna lokalizacja jedynie 300 metrów od największego kompleksu narciarskiego w Polsce Kotelnicy Białczańskiej oraz Basenów 
Termalnych Bania

 Do Państwa dyspozycji oddajemy kilkadziesiąt komfortowych pokoi i apartamentów dla 120 osób. Proponujemy Państwu pobyt w pokojach 
jedno, dwu, trzyosobowych, Studio (2+2) Standard. Do dyspozycji Gości mamy również pokoje typu "Lux" dwu,trzy,czteroosobowe oraz 
studio Lux (2+2) o podwyższonym standardzie wyposażone w sofy (możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby), minibary, zestawy 
powitalne (czajnik, filiżanki, herbata) oraz balkony lub tarasy.

 Basen zewnętrzny, kryty z rozsuwaną kopułą (sezonowy, czynny od Kwietnia do połowy Listopada) z wodą podgrzewaną (jacuzzi, brodzik 
dla dzieci, przeciwprąd). Leżaki oraz ręczniki wliczone są w cenę pobytu.

 Część rekreacyjna Dolce Vita Wellness &Spa tj. sauna sucha, sauna parowa, kilkuosobowe jacuzzi (dwie duże wanny dla około 10 osób), 
proponujemy masaże na życzenie Gości, Dolce Vita Spa&Wellness świadczy usługi w zakresie zabiegów na twarz oraz ciało firmy Farmona

 Stylowa Restauracja Bajka oferująca wykwintną kuchnię z różnych stron świata a także regionalne góralskie potrawy oraz Drink Bar. Latem 
czynne są ogródki letnie tzw. „Paśniki” z grillem live cooking.

 Karczma U Góroli oferująca dania kuchni regionalnej oraz trunki rozgrzewające, jak również szeroką ofertę Piw w tym piw Czeskich (Karczma 
czynna w sezonie zimowym dla Gości hotelowych oraz Gości z zewnątrz). 

 Sala Zabaw dla dzieci wyposażona w duży, profesjonalny Małpi Gaj, dodatkowo: piłkarzyki – tram babule, cymbergaj, domek zabaw dla 
dzieci oraz zabawki. Rodzic doglądający pociechy spędzi miło czas przy kominku.

 Plac Zabaw dla najmłodszych znajdujący się na zewnątrz budynku. Plac Zabaw to między innymi: Bajkowy Domek, zjeżdżalnie, huśtawki, 
mini ścianka do wspinaczki,trampolina, stół do ping-ponga.

 Przechowalnia sprzętu narciarskiego/sportowego wyposażoną w automatyczny system suszenia butów sportowych, narciarskich i 
snowboardowych

 Przepiękna Sala Balowa utrzymana w klasycznym, eleganckim stylu idealna na wystawne imprezy okolicznościowe. Luksusowe, stylowe 
wnętrza, przepiękne witraże, kute żyrandole, z elementami bogatej architektury Tatr i Podhala. Na Sali znajduje się stół do bilarda ora X-box.

 Funkcjonalne ,przestronne sale konferencyjne z wszelkimi udogodnieniami dla Biznesu wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
konferencyjny.

 Przestronna Jadalnia dla Gości hotelowych. Spożywając posiłek delektować się Państwo będziecie nie tylko kunsztem szefa kuchni Hotelu 
Liptakówka***, ale również zapierającym dech w piersiach widokiem na góry Tatry.

 Parking monitorowany całodobowo dla 100 samochodów.
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PROFESJONALNE SALE SZKOLENIOWE –

BIAŁKA TATRZAŃSKA

 Hotel Liptakówka*** zadowoli Państwa różnorodnością sal konferencyjnych 

i szkoleniowych. Nasze klimatyzowane sale, wyposażone są w najnowszej 

generacji sprzęt konferencyjny i zróżnicowane pod względem wielkości.

 Sala konferencyjna Bankietowa wyposażona jest w najnowocześniejszy 

sprzęt konferencyjny. Dwa ekrany multimedialne automatycznie wysuwane 

z sufitu, dwa nowoczesne projektory multimedialne podwieszone pod 

sufitem sterowane z pilota. Profesjonalne nagłośnienie sali rozmieszczone w 

suficie pozwala na nagłośnienie głosu lektora lub prezentacji z laptopa. 

Dysponujemy też kilkoma tablicami typu flipchart.
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Typy oraz wyposażenie pokoi:

 Sgl jednoosobowy 
Standard

 Dbl dwuosobowy 
Standard, Lux 

 Trpl trzyosobowy 
Standard, Lux

 Four czteroosobowy Lux 

 Studio (4os, dwa pokoje) 
Standard,Lux

 *Możliwość dostawki w 
kilkunastu pokojach

 *Dostawki sofy 
rozkładane

 Wyposażenie pokoju:

 łazienka z prysznicem

 suszarka, kosmetyki 
hotelowe, ręczniki, 
ręczniki do Spa

 telewizor LCD 40”

 telefon

 biurko, łózka hotelowe 
(system dowolnie 
rozdzielnych łóżek)

 bezprzewodowy dostęp 
do Internetu światłowód

 dostawka w postaci sofy

 balkony, tarasy
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Usługi Gastronomiczne:
 Stylowa Restauracja Bajka oferującą wykwintną kuchnię z różnych stron świata a także 

regionalne góralskie potrawy (a’la carte)oraz Drink Bar (szeroki asortyment trunków). Restauracja, 
drink bar – parter, ilość miejsc 50, Internet bezprzewodowy miejsce do towarzyskich spotkań w 
kameralnym gronie, ogródki letnie/ patio przy Restauracji dla 50 osób (ogródki czynne w sezonie 
letnim)

 Karczma U Góroli oferującą dania kuchni regionalnej oraz trunki rozgrzewające, jak również 
szeroką ofertę Piw w tym piw Czeskich. Karczma czynna w sezonie zimowym dla Gości 
hotelowych oraz Gości z zewnątrz (100 osób)

 Sala Jadalna w której serwowane są śniadania w formie bogatego bufetu jak również obiady, 
obiadokolacje oraz kolacje

 Sala Bankietowa w której organizowane są przyjęcia, bankiety oraz kolacje uroczyste (100 osób)

 Catering w plenerze- możliwość zorganizowania biesiady przy ognisko dla 130 oso ́b
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Sala konferencyjne

 Alabastrowa/ Jadalna 
powierzchnia 100m2 

 Układ teatralny, kinowy Ilość
miejsc -80 

 Układ w kształcie podkowy ilość

miejsc- 40 

 Układ w kształcie prostoka ̨ta ilość
miejsc- 60 

 Układ bankietowy ilość miejsc-50 

 Burgundowa/ Bankietowa 
powierzchnia 200m2 

 Układ teatralny, kinowy Ilość
miejsc -150 

 Układ w kształcie podkowy ilość

miejsc -60 

 Układ w kształcie prostoka ̨ta ilość
miejsc -80 

 Układ bankietowy ilość miejsc -100 

 Regionalna powierzchnia 200m2 

 Układ teatralny, kinowy Ilość
miejsc -150 

 Układ w kształcie podkowy ilość

miejsc -60 

 Układ w kształcie prostoka ̨ta ilość
miejsc- 80 

 Układ bankietowy ilość miejsc -100 

 Widokowa/ Restauracyjna 
powierzchnia 50m2     

 Układ teatralny, kinowy ilość 

miejsc - 40  

 Układ w kształcie podkowy ilość 
miejsc -15

 Układ bankietowy -20                                          
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Dolce Vita Spa& Wellness

 Do dyspozycji Gości:

 Basen zewnętrzny, zadaszony z wodą 

podgrzewaną wyposażony w jacuzzi, gejzer, masaż 

karku typu Bali, brodzik dla dzieci, przeciwprąd

 Dwie wanny jacuzzi dla 12 osób

 Sauna sucha, sauna parowa

 Salon kosmetyczny oferujący zabiegi na twarz i 

ciało firmy Farmona

 Salon masażu (masaże lecznicze, relaksacyjne)

7



Rekreacja

 Karczma u Góroli

wyposażona w bilard, 

konsolę X-box. Drink bar, 

restauracja w sezonie 

zimowym

 Sala Zabaw dla dzieci 

wyposażona w Małpi Gaj 

(kulki), piłkarzyki, 

trambambule, zabawki itp..

 Zewnętrzny Plac Zabaw dla 

dzieci (huśtawki, zjeżdżalnia, 

domek zabaw)

8



Sala Fitness9



Wypożyczalnia skuterów śnieżnych Liptakówka

pod Kotelnicą10

 Nowoczesna Wypożyczalnia Skuterów Śnieżnych 
Liptakówka zlokalizowana pod stokami słynnej Kotelnicy
Białczańskiej

 Do Państwa dyspozycji mamy kilkanaście skuterów 
renomowanej marki Yamaha jedno- i dwuosobowych. 
Możliwości oraz rozwiązania technologiczne pozwolą 
cieszyć się urokami zimowej scenerii.

 Dzięki nam zasmakujesz wspaniałej przygody, 
niezapomnianych wrażeń i ogromnej dawki adrenaliny. 
Trasy, które dla Państwa przygotowaliśmy dostosowane 
są dla początkujących i zaawansowanych użytkowników 
śnieżnych maszyn. Stopień trudności zostanie 
dostosowany do indywidualnych możliwości.

 Jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe zarówno w 
kwestiach usług hotelowych jak również najmu śnieżnych 
maszyn Yamaha, wystawiamy faktury Vat. W przypadku 
chęci wynajmu większej liczby skuterów jesteśmy otwarci 
na negocjacje cenowe.

 www.wypozyczalniaskuterowsnieznych.pl, 
wypozyczalniaskuterowsnieznych@gmail.com

http://www.wypozyczalniaskuterowsnieznych.pl/
mailto:wypozyczalniaskuterowsnieznych@gmail.com
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Kontakt

 Hotel Liptakówka ***

 Ul. Środkowa 169a

 34-405 Białka Tatrzańska

 woj.małopolskie

 grupyliptakowka@gmail.com

 Tel.: +48 609 46 840, +48 606 393 290, + 48 504 762 199

 www.liptakowka.com
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