Rzyki, październik 2018
Czarny Groń to jeden z trzech wyjątkowych ośrodków, należących do Rodziny
Pingwina (obok Kasina Ski w Kasinie Wielkiej i Słotwiny Arena w Krynicy Zdrój).
Czarny Groń w Rzykach to ośrodek wypoczynkowo-sportowy położony obok
Andrychowa. Na jego terenie znajdują się czterogwiazdkowy Hotel&SPA, Rycerska Oberża, stacja
narciarska oraz mnóstwo atrakcji dodatkowych.
W sezonie zimowym cały kompleks zamienia się w prawdziwy rodzinny narciarski raj.
Obiekty i teren przeznaczony do uprawiania sportów zimowych są położone głęboko w dolinie na
północnych stokach Beskidu Małego, co gwarantuje utrzymanie śniegu aż do późnej wiosny! Stacja
narciarska Czarny Groń to kompleksowa oferta dla miłośników białego
szaleństwa – istnieje już od kilku lat, a jej oferta z sezonu na sezon jest poszerzana o nowe atrakcje
i udogodnienia. Obecnie w jej ramach funkcjonuje TIGER Snowpark stworzony dla fanów freestyle’u.
Sekwencja przeszkód, czyli dla bardziej wtajemniczonych – set up, rozpoczyna się skocznią – 4, 10
i 12 metrów i kończy na skrzyniach zwanych boksami i railach – poręczach. Od sezonu 2017/2018
dostępna jest też pierwsza w Polsce poduszka typu landingbag. Pozwala ona na trening różnorodnych
trików i ewolucji bez obawy o nieprzyjemne kontuzje. Do dyspozycji są cztery oświetlone i dośnieżane
trasy zjazdowe wraz z nowoczesnymi wyciągami krzesełkowymi, wypożyczalnia i przechowalnia
sprzętu oraz knajpa ze smakowitą kuchnią. Zapaleni narciarze i fani deski na pewno będą bawić się
doskonale, a początkujący nie mają powodu do niepokoju. Co roku na wydzielonej części stoku działa
licencjonowana szkoła narciarstwa i snowboardu, profesjonalni instruktorzy nauczą szusować
każdego, bez względu na wiek!
Trasy narciarskie są regularnie ratrakowane i dośnieżane, przeszkody w TIGER Snowparku są
zmieniane i testowane co sezon, a także w jego trakcie, do tego częste eventy i zawody sprawiają,
że tutaj naprawdę nuda się nie uda.
Zarówno osoby początkujące, jak i te bardziej zaawansowane znajdą tu coś dla siebie.
Każda z tras narciarskich ma inne nachylenie stoku oraz różne długości (od 100 do 1230 metrów),
co pozwala na dostosowanie i wybór adekwatny do swoich umiejętności.
Oprócz tras narciarskich zlokalizowanych w warunkach naturalnych dostępny jest sztuczny
stok oraz symulator narciarski. To doskonała alternatywa dla początkujących oraz
pasjonatów białego szaleństwa, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i technikę przed
sezonem albo mają ochotę na rozgrzewkę w narciarskim klimacie.
Najbardziej zimową częścią kompleksu hotelowo-rekreacyjnego Czarny Groń jest stacja narciarska.
Jest to miejsce gdzie dużo się dzieje! Wszystkich lubiących sporty zimowe, zarówno tych co lubią
poszusować albo poszaleć na desce, jak i tych którzy lubią kibicować i przyglądać się niesamowitym
wyczynom najlepszych, zapraszamy na imprezy organizowane specjalnie z myślą o Was! Co roku
w lutym organizujemy lekko zakręconą imprezę „Przejazd przez knajpę”, w trakcie której zawodnicy…
przejeżdżają przez bar na stoku, aby na końcu wyskoczyć z progu tarasu, wykonać podniebne
akrobacje i wylądować kilka metrów poniżej. Pod koniec sezonu zimowego organizujemy imprezę
freestylową z pluskiem – w najbardziej szalonych przebraniach zawodnicy przejeżdżają przez
specjalnie do tego wybudowany basen… na samym środku stoku – taki jest tylko nasz SPLASH.
Czarny Groń to miejsce prawdziwego białego szaleństwa!
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Gdy jednak apetyt da się we znaki do wyboru są gustowna restauracja, gdzie na talerzu widnieją
abstrakcyjne wzory, a także Rycerska Oberża serwująca między innymi apetyczną pizzę z pieca
opalanego drewnem.
Poza stacją narciarską i dobrym jedzeniem oferowany jest również nocleg o różnych charakterach.
Do wyboru są apartamenty z dala od zgiełku miasta, gustowne pokoje hotelowe, klimatyczne
sześcioosobowe domki, a także przytulne pokoje w Oberży. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Warto również wspomnieć o znajdującym się w czterogwiazdkowym Hotelu Spa, gdzie każdy będzie
mógł się zrelaksować i dać odpocząć w niesamowitej atmosferze swojemu ciału i duszy.
W Czarnym Groniu czeka również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Od prostej Sali Zabaw, gdzie
pod opieką wykwalifikowanych animatorów dzieci będą mogły spędzić godziny dobrej zabawy,
po basen, czy atrakcje dostępne poza sezonem zimowym, takie jak Magiczna Osada, dmuchane
zjeżdżalnie bądź park linowy, gdzie zadbano o bezpieczeństwo Młodych Poszukiwaczy Przygód.
Warto zaznaczyć, że Czarny Groń to nie tylko zimowe szaleństwo, ale i niesamowita moc atrakcji
niezależnie od pory roku. Co jakiś czas organizowane są imprezy okolicznościowe, ale i różnego typu
Eventy, jak zyskujący z roku na roku popularność Festiwal Kolorów. Znajdź ofertę Czarnego Gronia
i sprawdź sam!
Kontakt:
Izabela Bożek
Czarny Groń
e-mail: i.bozek@czarnygron.pl
tel. +48 507 080 590
Materiały prasowe: https://www.czarnygron.pl/dla-mediow
Nasze strony www:
www.czarnygron.pl
www.freeskihotele.pl

Czarny Groń Sp. z o.o. Sp.k.

os. Praciaki 91 34-125 Rzyki

nip: 551-261-56-06

tel. +48 33 506 51 00

fax: +48 33 870 16 30 wew. 253

e-mail: recepcja@czarnygron.pl

www.czarnygron.pl

