Czarny Groń
Klimatyczny i Rodzinny Ośrodek Narciarski
Mróz powoli zaczynający otulać nasze policzki malując na nich różowawy kolor
powolutku zagęszcza wokół nas. Przywodzi nam na myśl biały puch, który zastępuje ciepłą
gamę kolorów jesieni i zaczyna pokrywać chodniki i drzewa nadając niesamowity klimat
spokoju.
Nasze skojarzenia są pozytywne - zbliżają się święta i ferie zimowe, które dają nam
możliwość wypoczynku, oderwania się od codzienności. Z drugiej strony spędzenie czasu
wolnego nie może odbyć się bez naładowania pozytywną energią, bez której nasz wypoczynek
może spowodować jedynie znużenie i pozbawić nas jakiejkolwiek motywacji.
U podnóża Beskidu Małego znajduje się ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Czarny Groń,
którego oferta przewiduje oba scenariusze. Białe szaleństwo na specjalnie przygotowanych do
tego trasach narciarskich, popołudniowy relaks przy filiżance kawy w restauracji, bądź na
zabiegu w spa?
Narciarstwo w Beskidzie Małym
Ośrodek Narciarski Ski Centrum Czarny Groń w Rzykach jest prawdziwym rajem dla
narciarzy. Obejmuje cztery trasy o różnej długości zjazdowej dostosowanej do umiejętności
zjeżdżającego. Cztery trasy o długości od 100 do 1230m. Jeśli jednak ktoś zaczyna dopiero swoją
przygodę z nartami, nie musi się obawiać. Dzięki licencjonowanej szkole narciarstwa i
snowboardu szusować nauczy się dosłownie każdy bez względu na wiek. Do dyspozycji
znajduje się również symulator narciarski, który jest doskonałą alternatywą dla początkujących
lub zapalonych pasjonatów narciarstwa, którzy chcą przetestować swoje umiejętności
przygotowując się do sezonu.
Z myślą o fanach freestyle'u powstał tutaj TIGER Snowpark, w którym do dyspozycji
znajduje się ponad 15 przeszkód. Jednym z wielu atutów Snowparku Czarny Groń jest
możliwość jazdy o każdej porze dzięki sztucznemu oświetleniu. Warto również wspomnieć, że
od sezonu 2017/18 dostępna jest tam również pierwsza w Polsce poduszka od BagJump typu
landingbag.
Kiedy kiszki marsza grają...
Nadchodzi jednak czas, gdy każdy z nas zgłodnieje. Pojawia się pytanie, czy spędzić więcej czasu
na stoku, czy zrezygnować? Ile to razy zdarzało nam się odpuścić sobie zabawy na rzecz głodu?
W tym wypadku nie należy się o to zamartwiać. Przy stoku usytuowana jest Knajpa Ski, w której
ofercie znajdują się ciepłe posiłki - tradycyjne polskie dania przywodzące na myśl domowe
obiady „jak u mamy”. Oczywiście, po posiłku możliwy jest szybki powrót na stok.
Jeśli jednak ktoś gustuje w bardziej wyszukanych daniach to w Hotelu czeka na niego
restauracja. Eleganckie wnętrze oraz bajeczne wzory na talerzu nadają jej gustownego
charakteru. Po zejściu ze stoku można również zaglądnąć do Rycerskiej Oberży. Jest to
restauracja o średniowiecznym charakterze. Połączenie drewnianego wnętrza i klimatycznych
ozdób nadaje jej prawdziwie „karczmianego” stylu. Serwuje się tu tzw. „Pasi Brzuchy”
uwielbiane przez liczne grono klientów oraz pizzę od sezonu 2018.

Czarny Groń oferuje noclegi dla każdego
Apartamenty 58 to propozycja dla tych, którzy pragną odpocząć w ciszy, z dala od zgiełku miasta.
Jest to budynek z czterema apartamentami niedaleko Hotel**** & SPA Czarny Groń w spokojnej
okolicy, w której zdecydowanie można zebrać myśli i zapomnieć o stresie dnia codziennego.
Do dyspozycji znajduje się również Hotel****, z którego przez okno można cieszyć się pięknymi
widokami i przystrojonym otoczeniem.
Tym, ceniącym bardziej turystyczny standard i rodzinną atmosferę zalecane są sześcioosobowe,
drewniane domki piętrowe zapewniające ciepłe i miłe schronienie podczas wypoczynku w
górach.

Coś dla Małych Odkrywców
Czarny Groń to nie tylko stacja narciarska, noclegi i spa – to także mnóstwo gwarantowanej
zabawy dla Najmłodszych, takich jak między innymi Magiczna Osada, czyli wyjątkowy plac
zabaw, który nie śnił się nawet największym Marzycielom. Do tego Mini Park Linowy dla
Maluchów, dmuchane trampoliny, czy Sala Zabaw zapewniają Małym Poszukiwaczom Przygód
rozrywkę na długie godziny, a co najważniejsze – wszystko jest bezpieczne, bo nad dzieciakami
czujnym okiem spoglądają wykwalifikowani Animatorzy.
Miejsc do eksploracji i ilość atrakcji w Czarnym Groniu nie zabraknie. Za każdym razem, gdy
zwiedza się to miejsce czuje się niesamowity klimat i pozytywną atmosferę. Warto co jakiś czas
odwiedzić je w poszukiwaniu motywacji i energii tak bardzo potrzebnej do codziennego
funkcjonowania.

