
• Wypożyczalnia skuterów śnieżnych pod stokami Kotelnicy Białczańskiej
• Maszyny Yamaha nowe modele
• Atrakcyjne zniżki dla grup zorganizowanych
• Różne propozycje cenowe od godzinnych do całodniowych wypadów

www.wypozyczalniaskuterowsnieznych.pl
Tel.: 600 390 290, 504 762 199, 882 791 594, 603 721 487
Email: wypozyczalniaskuterowsnieznych@gmail.com

http://www.wypozyczalniaskuterowsnieznych.pl/


Wypożyczalnia Liptakówka
Wypożyczalnia skuterów śnieżnych Liptakówka zlokalizowana na 

parkingu pod stokami słynnej Kotelnicy Białczańskiej
(Środkowa 181g)

Do dyspozycji Gości mamy kilkanaście nowoczesnych skuterów 
renomowanej marki YAMAHA. Zajmujemy się organizacją wypraw 
skuterowych ze specjalnie do tego przeszkolonym przewodnikiem.

Oferujemy atrakcyjne ceny dla grup zorganizowanych. 

Ceny do negocjacji!!!

Bezpieczeństwo naszych Gości jest dla nas sprawą priorytetową, 
dlatego też każdy skuter ubezpieczony jest w firmie PZU, a każdy 

kierowca ma do dyspozycji kask ochronny.

Organizujemy przejażdżki godzinne lub kilkugodzinne wypady. 
Dłuższe wypady skuterowe łączymy z gorącym poczęstunkiem po 

zakończeniu jazdy. Gorąco zapraszamy do skorzystania z naszej 
oferty.



1. Regular Tour:

Propozycja 1-godzinnej wycieczki na skuterze śnieżnym. Jazda z przeszkolonym pilotem trasami 
Białki Tatrzańskiej, Bukowiny Tatrzańskiej, Gliczarowa, Spisza i okolic. Trasa o długości 25 

kilometrów zapewni Państwu moc atrakcji, niezapomnianych wrażeń i przecudnych widoków 
Tatrzańskiej panoramy, które będziecie mieli okazję uwiecznić na licznych fotografiach

280 pln/1 h/1 skuter 2os.

2. Snow Trip:

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy Propozycję 1,5 - godzinnej wycieczki z dodatkową atrakcją 
w postaci 20-minutowej przerwy w Karczmie znajdującej się przy górnej stacji narciarskiej 

"Kotelnica". Niezapomniane wrażenia, wspaniałe widoki na Białkę Tatrzańską, panoramę Tatr 
po wyczerpującej eskapadzie to z pewnością propozycja nie do odrzucenia 

400 pln/1,5h /1 skuter 2os. (planowany start codziennie o godzinie 12.00 spod siedziby 
Wypożyczalni Liptakówka znajdującej się na parkingu pod kompleksem narciarskim 

"Kotelnica")

3. Snow Safari

Długa, bo aż 3-godzinna wyprawa, której planowany start rozpoczynać się będzie codziennie o 
godzinie 15:00 w miejscu siedziby Wypożyczalni skuterów śnieżnych Liptakówka na parkingu 

pod kompleksem słynnej "Kotelnicy". Jazda z przeszkolonym pilotem trasami Białki Tatrzańskiej, 
Bukowiny Tatrzańskiej, oraz Spiszu. W połowie atrakcyjnej wycieczki zaprosimy Państwa na 

przerwę oraz gorący posiłek lub ognisko w cudnej, górksiej scenerii (kiełbaska, pieczywo, 
dodatki i gorąca herbata), podziwiamy panoramę Tatr, robimy liczne zdjęcia pamiątkowe

750 pln/3h/ 1 skuter 2os.



3. Extreme Tour:
Propozycja 3-godzinnej wycieczki opracowana specjalnie dla smakoszy adrenaliny i 
mocnych wrażeń, dla tych, którzy mieli już wcześniej kontakt z jazdą na skuterze 
śnieżnym. Długa eskapada po bardziej zaawansowanych trasach zapewni odpowiednią 
dawkę wrażeń i pozytywnych emocji. Zapewniamy jazdę mniej uczęszczanymi trasami, 
dolinami, stromymi wzniesieniami. To prawdziwie górska wyprawa przeznaczona dla 
bardziej wytrwałych i żądnych wrażeń. Czas trwania eskapady ustalicie sobie Państwo 
sami, my proponujemy trzy godziny po których naszym zdaniem będziecie w pełni 
usatysfakcjonowani (w czasie wycieczki przerwa na posiłek w pięknej scenerii).

890 pln/3 h/1 skuter (1 osoba)

4. All Day long Tour:
Propozycja całodniowej (8-godzinnej) wyprawy dla wytrwałych miłośników śnieżnych 
szaleństw. Czas rozpoczęcia wycieczki to godzina 10:00 w miejscu naszej wypożyczalni 
pod kompleksem narciarskim Kotelnica Białczańska. Długość pokonywanej trasy to od 100 
do 120 km w zależności od upodobań klienta. Dajemy Państwu niepowtarzalną okazję 
zwiedzenia sporej części Podhala i Spiszu. Niezapomniane wrażenia, przecudne widoki 
zapadające głęboko w serca to nie wszystko co proponujemy.
Zapraszamy również do regionalnej karczmy na gorący poczęstunek -

1250 złotych/1 skuter (1 osoba)

Dla dzieci
Dysponujemy nowymi skuterkami marki Yamaha dla najmłodszych pociech

Atrakcyjne ceny już od 10zł
www.wypozyczalniaskuterowsnieznych.pl

www.liptakowka.com



www.liptakowka.com

www.wypozyczalniaskuterowsnieznych.pl

http://www.liptakowka.com/


Wypożyczalnia należy do Hotelu Liptakówka***
Zapraszamy do rezerwacji sal konferencyjnych, noclegów, zorganizujemy każdą imprezę…

www.liptakowka.com

Zajmujemy się profesjonalną obsługą konferencji, bankietów oraz szkoleń. 

Kompleksowa organizacja imprez integracyjnych i integracyjno-szkoleniowych dla firm to 
dla nas przyjemność. 

Do dyspozycji naszych Gości są doskonale wyposażone sale szkoleniowe. 

Białka Tatrzańska to zatem idealna propozycja – można połączyć przyjemne z pożytecznym 
i po owocnych spotkaniach biznesowych lub szkoleniach odetchnąć górskim powietrzem, 

skosztować regionalnej kuchni czy też zrelaksować się w strefie Wellness & Spa.

Serdecznie zapraszamy!!!


