
Podaruj
bezpieczeństwo i radość 

swojej rodzinie

Sun & Snow Resorts – Białka Tatrzańska 



Białka Tatrzańska to druga stolica Tatr, niezwykle popularne 

miejsce całorocznego wypoczynku zarówno dla rodzin z dziećmi,jak 

i fanów białego szaleństwa czy fantastycznych wycieczek pieszych 

i rowerowych. Niepowtarzalny góralski klimat, karczmy tętniące 

życiem, a także oferujące wiele atrakcji dla całej rodziny Termy 

i Saunarium Bania. 

W Białce Tatrzańskiej poznasz regionalną kulturę podczas wielu 

lokalnych imprez, a w licznych karczmach, przy dźwiękach góralskiej 

muzyki, możesz zaznać rozkoszy podniebienia ,degustując kwaśnicę, 

pstrąga lub placek po zbójnicku i popijając grzańca. 

W naszym resorcie oferujemy komfortowe apartamenty 

z wyposażonymi w pełni aneksami kuchennymi i łazienkami, a w strefie 

SPA saunę, pokój do masażu i relaksu. Na dzieci i młodzież czeka 

zaś pokój zabaw oraz sala gier. Wszyscy właściciele apartamentów 

oraz goście mogą też skorzystać z restauracji znajdującej się

w budynku głównym resortu.

Kup apartament i stwórz drugi dom
dla swojej rodziny
w jednym z najpiękniejszych
polskich kurortów



Niezapomniane chwile

W Białce Tatrzańskiej wypoczniesz i zrelaksujesz się przez 

cały rok. Tatry dają niepowtarzalną szansę na zaczerpnięcie 

górskiego powietrza, obcowanie z piękną naturą będącą 

wspaniałą oazą dla Ciebie i Twojej rodziny. To miejsce 

o niepowtarzalnym klimacie, które pozwala zażyć 

zarówno białego szaleństwa na nartach lub snowboardzie, 

jak również zrelaksować się we dwoje. 



We własnym apartamencie
spędzisz czas, jak w domu,
kiedy tylko zechcesz
Sun & Snow Resorts – Białka Tatrzańska to komfortowo wyposażone 

apartamenty w przepięknym, polskim kurorcie. W każdym 

apartamencie znajduje się w pełni wyposażony aneks kuchenny 

i łazienka, a także wygodna przestrzeń do odpoczynku, dlatego wielu 

inwestorów coraz częściej decyduje się na zakup głównie na potrzeby 

własnej rodziny.

10 willi i aparthotel

Restauracja, kawiarnia i bar

Pokój zabaw dla dzieci

Sauny i mini SPA

Aneks kuchenny w każdym apartamencie

Sale konferencyjno-bankietowe

Wygodny parking naziemny

Winda w każdym budynku

Narciarnia w każdym budynku

Nowe drogi dojazdowe





Niezależność i bezpieczeństwo
w pakiecie z nieruchomością 
przynoszącą zyski

Wille podhalańskie z apartamentami

W Sun & Snow możesz kupić apartament na własne potrzeby, a także, 

w dowolnym momencie, powierzyć go nam w zarządzanie. Mamy 14 lat 

doświadczenia, zarządzamy ponad 2000 w pełni wyposażonymi apartamentami 

w 30 najpiękniejszych polskich kurortach. Sun & Snow to wyspecjalizowany 

deweloper oraz największy polski operator zajmujący się profesjonalnym 

zarządzaniem wynajmem apartamentów.

14 lat doświadczenia zobowiązuje!

Wysoki standard wykończenia

Pokoje zabaw dla dzieci i młodzieży

Sauna i mini SPA

Aneks kuchenny w każdym apartamencie

Winda w każdym budynku

Narciarnie i parking naziemny





Praca zdalna
z widokiem na góry...



...a po pracy
relaks i góry atrakcji cały rok! 

Strefa relaksu
i wyjątkowe saunarium

Baseny

Strefa zabawy - Aquaparki

Strefa letnia

W pobliżu resortu Termy Bania z mnóstwem atrakcji dla 

dzieci i strefą ciszy relaksu oraz wyjątkowym saunarium 

dla dorosłych. 

W Białce Tatrzańskiej wypoczniesz po pracy:



Jeśli przyjdzie czas na zajęcia on-line, 
to też najlepiej w sercu Tatr... 

...a po lekcjach...

W każdym apartamencie niezawodny internet i przestrzeń do skupienia się. 

Świeże powietrze, przyroda, a w kuchni pachnące oscypki i regionalne 

przetwory. Nauka przychodzi łatwiej, gdy zaraz po dzwonku na horyzoncie 

tak dużo przyjemności.

W odległości niespełna 20 km wiele atrakcji także po Słowackiej stronie Tatr!

 Polecamy:

–zwiedzanie wyjątkowych Jaskiń Bielańskich, które są narodowym pomnikiem 

przyrody Słowacji.

–tuż obok, na granicy Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego, Bachledowa 

Dolina z bardzo atrakcyjną ścieżką w koronach drzew. Trasa ma ponad 600 metrów 

i prowadzi przez pełen niespodzianek i ciekawostek las.

–wewnątrz wieży widokowej umieszczona jest spiralnie zwinięta zjeżdżalnia 

o długości 67 metrów, która pozwala zakosztować adrenaliny, a jednocześnie 

skraca drogę powrotną w dół.

–na samym szczycie, w środku panoramicznego tarasu widokowego 

rozpięto sieć, po której można bezpiecznie spacerować, podziwiając widok 

z wysokości 32 metrów! 

–na samej górze ścieżki widokowej umieszczony jest teleskop, który pozwala 

podziwiać otaczające szczyty gór.

–liczne, bardzo atrakcyjne trasy narciarskie, a latem najdłuższy tor bobslejowy 

w Tatrach; ma on 1200 metrów długości, 15 zakrętów, a przewyższenie toru wynosi 

111 metrów.



…góry atrakcji dla najmłodszych



Beztroski wypoczynek, kiedy tylko 
zechcesz. Własny apartament to 
niezależność i bezpieczeństwo dla 
Twojej rodziny

W bezpośrednim sąsiedztwie rzeka Białka z malowniczymi trasami spacerowymi 

wzdłuż jej brzegu oraz miejscami na biwaki i ogniska. W pobliżu skałki wapienne 

z jaskiniami, gdzie kręcono serial „Janosik” oraz krajobrazowym rezerwatem 

przyrody z malowniczym przełomem rzeki Białka. 





Buduj z nami majątek swojej rodziny

Nieruchomości luksusowe w unikalnych lokalizacjach to najlepsza ochrona kapitału 

– zarabiaj na wynajmie lub na wzroście wartości nieruchomości.

Sun & Snow Resorts – Białka Tatrzańska to nowoczesna inwestycja w stylu willi 

podhalańskich. Doskonale wkomponowuje się w otoczenie, jednocześnie cieszy oko 

funkcjonalnym projektem. 

Kup – wypoczywaj, wynajmuj - zarabiaj

INDEKS CEN TRANKCYJNYCH
MIESZKAŃ W POLSCE



Bezpłatne skibusy

Jeden karnet na wszystkie stoki narciarskie

Wypożyczalnie oraz serwisy sprzętu narciarskiego i snowboardowego

Szkoły narciarskie

60 ścieżek turystycznych i przyrodniczych

4 parki narodowe, zamki, muzea, skanseny

Wielokilometrowe atrakcyjne trasy rowerowe

Urokliwe spływy Dunajcem i górską rzeką Białką

Paralotniarstwo

Przejazdy quadami

Liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe

Kilkanaście karczm i restauracji



Sun & Snow Resorts
– Białka Tatrzańska
to miejsce idealne

Tylko 10 min od stoku i term

Piękne, nowoczesne trasy narciarskie

20 wyciągów krzesełkowych i orczykowych

2 największe parki wodne na Podhalu

przystanek bezpłatnego skibusa bardzo blisko inwestycji



Chroń swoje oszczędności
przed utratą wartości

Sun & Snow świadczy również usługi zarządzania wynajmem oferowanych 

apartamentów. Dzięki temu mają Państwo możliwość współpracy z największym 

polskim operatorem apartamentów i mogą Państwo zarabiać na wynajmie.

Dzięki wsparciu wyspecjalizowanych doradców Sun & Snow podejmą Państwo 

optymalne decyzje o wyborze swojej inwestycji, tak aby korzystać efektywnie 

ze swojej nieruchomości niezależnie od pogody, ilości wolnego czasu i koniunktury 

na rynku.

Zapraszamy Państwa do rozmowy i wyboru wyjątkowych nieruchomości 

oferowanych w Polsce przez najlepszych deweloperów i sprawdzone firmy 

budowlane. 

Jesteśmy wyspecjalizowanym deweloperem, a taże 
największym polskim operatorem zarządzającym 
wynajmem apartamentów w 37 kurortach w całym kraju.

Sun & Snow zajmie się wszystkim

obsługa klienta
podczas pobytu

całoroczna 
reklama 
apartamentu

rozliczenia 
i administracja

opieka 24 h
365 dni

naprawy 
i sprzątnie

rezerwacja 
terminów



Dlaczego Sun & Snow?

14 lat 
doświadczenia

250 000
turystów rocznie

2 000
apartamentów Sun & Snow

800 000 wygodnych noclegów 
zapewnionych do tej pory
(po 250 turystow)

37 kurortów w całej Polsce
(po 2 000 apartamentow)

Zaopiekujemy się Twoim apartamentem przez 365 dni w roku

Kontrole techniczne, naprawy i sprzątanie będą naszym obowiązkiem

Pozyskamy klienta na Twój apartament i dostarczymy mu klucze

Dokonamy rozliczeń klienta, a efekt tego zobaczysz na swoim koncie

Zaopiekujemy się gościem podczas jego pobytu





Kontakt

SUN & SNOW REAL ESTATE Sp. z o. o. 

Adres: 00-362 Warszawa, 

ul. Gałczyńskiego 4 

NIP: 8551555169 

Doradcy Sprzedaży Sun & Snow

538 633 153 

sprzedaz@sunandsnow.pl 

www.bialka-resort.pl

www.inwestycje.sunandsnow.pl


