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Grupa Pingwina to 5 wyjątkowych punktów 

na mapie Polski, zrzeszających pięć stacji 

narciarskich z pingwinem w logo, na których 

obowiązuje jeden całoroczny karnet 365 dni. 

Cztery z nich znajdują się na południu Polski, 

a jedna na Warmii i Mazurach. Grupę stanowią: 

Czarny Groń z Hotelem****&SPA w Rzykach 

k. Andrychowa, Słotwiny Arena z Wieżą 

widokową w Krynicy-Zdroju, Kurza Góra 

w Kurzętniku (największa stacja narciarska 

w północnej Polsce), Skolnity Ski&Bike Park 

w Wiśle oraz Kasina Ski&Bike Park 

w Kasinie Wielkiej.  Naszym celem jest 

zapewnienie zaplecza rekreacyjnego, aby 

umożliwić gościom świetną zabawę pod-

czas korzystania z naszych całorocznych 

atrakcji. To właśnie na naszych stacjach 

możesz cieszyć się nieograniczonymi możli-

wościami aktywności na świeżym powietrzu, 

a pingwin w logo będzie gwarancją wysokich 

standardów obsługi. Jeśli chcesz spędzić nie-

zapomniane chwile z rodziną i przyjaciółmi – 

serdecznie zapraszamy. Czekamy na Ciebie!

GRUPA

PINGWINA
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HOTEL

Nowoczesny Hotel****&Spa Czarny Groń,
przepięknie położony w malowniczym Beskidzie Małym to 

doskonały wybór zarówno dla szukających odpoczynku od 

zgiełku miejskiego, jak i miłośników aktywnego wypoczynku. 

To idealne miejsce do wędrówek pieszych, trekkingów, wycie-

czek rowerowych i licznych sportów zimowych. Kompleks posia-

da bogatą ofertę gastronomiczną (Restauracja, Oberża, Ski Bar), 

centrum odnowy biologicznej oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci 

i dorosłych. Pięknie położone trasy narciarskie, jeden z naj-

większych snow parków w kraju, sala zabaw dla dzieci, basen 

z brodzikiem i saunami, liczne animacje i imprezy, a latem 

Pumptack, Magiczna Osada, Edukacyjna Strefa Pingwina, 

paintball, kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów to gwarancja, 

że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Polana Aktywnego Pingwina 

oferująca dzieciom zimą: narty i sanki, a latem dmuchańce spra-

wią, że każde dziecko spędzi cudowny, niezapomniany czas, 

a rodzice będą mogli cieszyć się chwilą dla siebie.
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Przygotuj ciało na zimę
Po szaleństwach na stoku zachęcamy 

do wyjątkowego wypoczynku w łóżku 

wodnym Soft PACK.  Zabieg odbywa się 

w środowisku termalnym, w stanie nie-

ważkości dzięki czemu osiągamy efekt 

pełnego rozluźnienia, zarówno ciała, 

jak i umysłu. W trakcie zabiegu skó-

ra jest doskonale dotleniona, mięśnie 

rozkurczone, kręgosłup znajduje się 

w idealnej, swobodnej pozycji.  

Zabieg rozpoczynamy peelingiem ca-

łego ciała, który złuszczy naskórek, 

wygładzi i przygotuje skórę do dalszej 

części zabiegu. Następnie wmasowu-

jemy ciepłą maskę, która intensywnie 

wnika w ciało w trakcie odpoczynku 

w łóżku wodnym Soft Pack. Na zakończe-

nie nawilżamy skórę odpowiednio do-

branym kremem. Proponowane okłady: 

hibiskusowy/wulkaniczny/bawełniany.

Dla zabezpieczenia skóry przed chłodem 

i wiatrem idealnie wpasuje się zabieg re-

generująco nawilżający Maria Galland. 

Słynny efekt kokonu to uczucie otulenia 

delikatnym ciepłem, które relaksuje mię-

śnie, ułatwia wchłanianie składników 

aktywnych i pomaga całkowicie się wy-

ciszyć. Mozaika specjalistycznych esencji 

i masek kremowych, masaż modelujący 

i otulająca maska piankowa tworzą uni-

kalny zabieg, który w pełni odpowiada 

na potrzeby każdego typu cery. 

Składniki:
• 2 łyżki oliwy z oliwek

• 1 łyżka oleju kokosowego

• 0,5 łyżki drobnego cukru

• 0,5 łyżki wiórków kokosowych

• 0,5 łyżki startych migdałów

Wykonanie:
Wszystkie składniki dokładnie połączyć w miseczce. 

Nałożyć na dłonie, wykonać peeling i pozostawić na około 

15 min. Dla zabezpieczenia przed zabrudzeniem, można 

nałożyć rękawiczki foliowe, co wzmocni również efekty 

maski.

Efekty:
Mocno nawilża i regeneruje.

Peeling 
i maska 

na dłonie
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Zima
    jest u nas
Szukasz zimy? 
Są takie miejsca na mapie Polski, w których odnajdziesz 

puch, pięknie oszronione drzewa, świetnie przygoto-

wane trasy, ratrakowane rano i przed wieczorną jazdą, 

a przede wszystkim mnóstwo zabawy i atrakcji!
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Urokliwa Krynica-Zdrój to mekka nar-

ciarzy od wielu lat. Stacja narciarska 

Słotwiny Arena to gwarancja dobrze 

spędzonego czasu! Co ją charak-

teryzuje? Najnowocześniejszy sys-

tem naśnieżania, świetny sprzęt do 

przygotowania stoku, dwie kanapy 

z osłonami przeciwwiatrowymi, prze-

chowalnia sprzętu z podgrzewanymi 

szafkami, w których wysuszysz buty 

po całodziennej jeździe - to tylko 

część udogodnień dla gości. Miłośni-

cy sportów zimowych znajdą tutaj 

serwis z jedną z kilku dostępnych 

w Polsce nowoczesnych maszyn szli-

fierskich do nart i snowboardów, wy-

pożyczalnię z nowym sprzętem oraz 

bogatą ofertę szkoleń narciarskich 

i snowboardowych. Dla najmłod-

szych przygotowano wyciąg taśmowy 

z szerokim stokiem szkoleniowym 

- Kubusiowym placem zabaw oraz 

Przedszkole Narciarskie i Snowbo-

ardowe. Od zeszłego sezonu w ofer-

cie znajduje się również zwiedzanie 

jednej z największych turystycznych 

atrakcji w Polsce - Wieży widoko-

wej ze ścieżką w koronach drzew, 

a do tegorocznych nowości zaliczymy 

z pewnością snow park! 

slotwinyarena.pl

Łyżwy, sanki, narty czy snowboard? 

W Czarnym Groniu, położonym w Rzy-

kach koło Andrychowa, pojeździsz na 

wszystkim i to bez konieczności ku-

powania swojego sprzętu! Kompleks 

narciarski, w którego skład wchodzi 

4 gwiazdkowy Hotel z dwoma restau-

racjami, basenem oraz strefą SPA 

posiada wspaniałą infrastrukturę 

umożliwiająca korzystanie z uroków 

zimy zarówno dla dorosłych i dzieci. 

Jeden z najlepiej przygotowanych 

snow parków w Polsce, liczne im-

prezy (freestyle’owy Przejazd przez 

knajpę), Zimowa Polana Aktywnego 

Pingwina (z wyciągiem taśmowym), 

na której w tym roku udostępniono 

miejsce dla saneczkowiczów, lodowi-

sko, stacja narciarska oraz doskonale 

wyposażone wypożyczalnie sprzętu 

pozwolą zakosztować białego szaleń-

stwa w każdym wydaniu! 

czarnygron.pl
 

Stacja narciarska Skolnity znajduje 

się w malowniczej górskiej miejsco-

wości, jaką jest Wisła (woj. śląskie, 

powiat cieszyński), a dokładniej  

w samiutkim jej centrum. Olbrzymi 

parking dla samochodów, należący 

do stacji z pewnością ucieszy tych 

zmotoryzowanych. Skolnity to dwie 

różniące się stopniem trudności, 

doskonale naśnieżone i oświetlone 

trasy. Przy górnej stacji czteroosobo-

wej, 800 metrowej kolei krzesełkowej 

znajduje się ośla łączka dla stawia-

jących pierwsze kroki oraz karuze-

la pontonowa. Całoroczna zagroda 

z alpakami sprawi frajdę nie tylko 

najmłodszym gościom. Nowo wy-

budowana karczma, wypożyczalnia 

i serwis dopełniają kompleksową 

ofertę stacji, a szeroki wachlarz pro-

fesjonalnych szkoleń indywidual-

-nych i grupowych sprawi, że każdy 

znajdzie coś dla siebie.

skolnity.pl
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Szusowanie na nartach tuż pod Krakowem? To musi być 

Kasina Ski&Bike. Piękny, rodzinny ośrodek narciarski, 

z nowoczesną koleją krzesełkową posiadająca prze-

ciwwiatrowe osłony, oświetlonym stokiem oraz rozbudo-

waną gastronomią: Góralską Karczmą oraz klimatycznym 

Ski&Bike Bistro. W Kasinie pojeżdżą i mali, i duzi: znaj-

dziecie tu trasy zjazdowe (niebieska, czerwona i czarna)  

o łącznej długości prawie 2700 metrów, a także mały stok  

z wyciągiem taśmowym dla zaczynających swoją przygodę 

ze sportami zimowymi. Działająca na terenie stacji szkoła 

narciarska szkoli na każdym poziomie zaawansowania.

kasinaski.pl

Czy wiecie, gdzie jest największy ośrodek narciarski 

w północnej części Polski? To właśnie znajdująca się na War-

mii i Mazurach Kurza Góra, z kilkoma trasami i wyciągami, 

wypożyczalnią, wyciągiem taśmowym dla najmłodszych, 

a przede wszystkim dwoma Fabrykami Śniegu, które po-

zwalają na działanie stacji, niezależnie od kaprysów 

pogody. Po całodniowej zabawie na śniegu, lodowisku, 

sankach bądź tubingu (największy kompleks w Europie) 

można uzupełnić poziom energii w restauracji, serwującej 

dania na światowym poziomie. Na gości czekają instrukto-

rzy ze szkoły narciarskiej, a na lodowisku można spotkać 

Pingwina… brzmi fantastycznie, prawda?

kurzagora.pl

Dlaczego warto spędzić 
ferie w Polsce?

 Nastał dziś czas, kiedy pokochaliśmy na nowo nasz kraj i zaczęliśmy go odkrywać. Zastanawiacie się jak zapla-

nować swój wolny czas zimowy. Krótko i konkretnie odpowiadamy jakie argumenty są za spędzeniem ferii u nas:

D
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Nasze TOP EVENTY

Splash
Splash to spektakularna rodzinna impreza łącząca freesty-

le’owego ducha z zabawą na nartach i snowboardzie, spor-

tową rywalizacją oraz kreatywnością strojów. Zbudowany 

specjalnie na imprezę basen z wodą służy uczestnikom do 

przejazdów i skoków. Impreza od kilku lat jest z powodze-

niem realizowana w ośrodkach Słotwiny Arena i Czarny 

Groń i cieszy się niezwykłym zainteresowaniem.

Gymkhana narciarska 

Szalony, rodzinny zjazd na miednicach - to prawdziwe 

wyzwanie dla wielbicieli zimy i tych, którzy nie uprawiają 

sportów zimowych. Zawody przygotowane są na starych, 

drewnianych tyczkach, a uczestnicy mają za zadanie po-

konać slalom na nartach albo… miednicach, w strojach                   

stylizowanych na lata 80-te XX wieku! Wspaniała zabawa 

dla całej rodziny, niezależnie od wieku czy kondycji odbywa 

się co roku w Słotwiny Arena!

Liga Kubusiowego Narciarza 
„Rusz się z Kubusiem” to hasło przewodnie zawodów nar-

ciarskich dla dzieci, które odbywają się na wszystkich 

stacjach Grupy Pingwina. Pięć edycji,  pięć szans na rywa-

lizację z rówieśnikami w czterech grupach wiekowych, pięć 

szans na medale, pięć szans na punkty liczone do klasyfikacji 

generalniej, pięć szans na przybicie piątki Kubusiowi. Dla 

każdego zawodnika/zawodniczki Kubuś przewidział upo-

minki, a dla najlepszych w czterch kategoriach wiekowych 

czekają fantastyczne nagrody! Jeśli Twoje dziecko ma od 4 

do 13 lat - nie może Was zabraknąć.

N
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MAPA POLSKI 
SMAKOSZA

Będąc w okolicach Andrychowa warto odwiedzić Czarny 

Groń, który posiada bogatą ofertę kulinarną, latem sku-

pioną głównie w dwóch obiektach: Restauracji 4 Pory 

Roku, znajdującej się w Hotelu****&Spa Czarny Groń oraz 

zlokalizowanej na terenie kompleksu - Oberży. Szefem 

kuchni Restauracji jest Mariusz Zając, który w swojej karcie 

stawia mocno na produkty sezonowe. Restauracja serwu-

je dania kuchni polskiej w bardzo wykwintnej, nowocze-

snej odsłonie. Oberża Czarny Groń to przede wszystkim 

pyszna pizza z pieca opalanego drewnem, przygotowa-

na w całości z włoskich składników. W menu znajdziemy 

również tradycyjne dania polskie, jak barszcz, pierogi 

czy klasyczny żurek. Oberża rozpoczęła również hodowlę 

mikroliści, które są świetnym dodatkiem do potraw!

Odwiedzając Beskid Sądecki nie możecie pominąć 

Restauracji Słotwiny Arena. Znajdziecie ją tuż przy dol-

nej stacji kolei linowej Słotwiny Arena. Z okien może-

my podziwiać Wieżę Widokową ze ścieżką w koronach 

drzew. Restauracja specjalizuje się w daniach kuchni 

regionalnej, przepysznych letnich owocowych koktajlach, 

domowej konfiturze z porzeczki oraz... pizzy z pieca 

opalanego drewnem. Dowiecie się również jak smaku-

ją podpłomyki słotwińskie. To miejsce zachwyca gości 

swoim niepowtarzalnym domowym klimatem. Na ścianie 

znajdziemy napis: „Gdy stygnie kuchnia stygnie miłość”, 

coś w tym jest prawda....? ;)  Co więcej, na górnej stacji 

kolei linowej znajdziecie grill pod Wieżą, gdzie możecie 

spróbować specjałów przyrządzonych na ogniu, a także 

pysznych domowych deserów.

Szukacie czegoś w okolicach Krakowa? Stacja narciarska 

Kasina i działający na jej terenie Bike Park mogą poszczy-

cić się piękną przyrodą, niesamowitymi widokami oraz 

przepyszną kuchnią. Przy dolnej stacji kolei linowej czeka 

na nas Karczma i Bistro. Oba miejsca są bardzo przytulne, 

serwują przekąski ciepłe i zimne oraz dania obiadowe, 

takie jak bigos czy kwaśnica. W pogodne dni pachnie gril-

lowaną kiełbaską.  Warto wspomnieć, że na górnej stacji 

kolei powstaje Muzeum Motorowerów, które będzie obo-

wiązkowym miejscem do odwiedzin i wypicia przepysznej 

kawy w klimacie retro.

Cudowna, aromatyczna kuchnia, która przyciąga nawet 

największych smakoszy. Sezonowe menu, przygotowy-

wane z lokalnych produktów przez Szefa Kuchni Patryka 

Wiśniewskiego pozwoli Wam poznać regionalne dania 

w nowej odsłonie czy wyśmienite desery ze słodką bezą 

w roli głównej. Na Kurzej Górze wyjątkowo smakuje pizza 

z pieca opalanego drewnem. Dla najmłodszych gości 

przygotowane zostało menu dziecięce.

Na górnej stacji kolei linowej Skolnity powstała prze-

stronna, drewniana i modnie urządzona Karczma na 

Skolnitym. W karczmie znajdziemy pizzę z pieca 

opalanego drewnem, zupy, dania obiadowe i desery. 

Ogromnym plusem karczmy są duże okna, przez które 

możemy obserwować cudną panoramę na Wisły. Hitem 

w karczmie jest Sznycel Skolnity i Pingwinowa kluska na 

parze z marmoladą, oblana gorącym budyniem. Ślinka 

cieknie, prawda?

CZYLI GDZIE ZJEŚĆ I CZEGO SPRÓBOWAĆ PODCZAS SWOICH PODRÓŻY Z PINGWINEM



Powiedz o nas ... 
 swojemu 

przyjacielowi !!!
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Polana Aktywnego Pingwina (dmuchańce, tubing, 

łódeczki, a zimą sanki i narty dla najmłodszych), 

Magiczna Osada ze Strefą Edukacyjną (wodna przygoda), 

paintball, pumptrack i wypożyczalnia rowerów, wielki 

skok na gigantyczną poduchę, szkolenia narciarskie 

i snowboardowe, lodowisko,  liczne animacje i imprezy 

takie jak: letni i zimowy Splash, Bitwa Kolorów i Liga 

Kubusiowego Narciarza.

Bike Park, Arena Młodego Rowerzysty (plac zabaw, 

pumptrack, zewnętrzna siłownia), wypożyczalnia 

rowerów i rowerków biegowych Puky, mini slalom 

dla najmłodszych rowerzystów, szkolenia rowerowe 

i narciarskie, Liga Kubusiowego Narciarza.

Całoroczny największy w Europie tor tubingowy, 

Rodzinna Strefa Zabaw, plac zabaw, sanki, wyciąg 

taśmowy dla najmłodszych, szkolenia narciarskie, 

lodowisko, Liga Kubusiowego Narciarza.

Trasy rowerowe, wypożyczalnia rowerów, szkolenia 

rowerowe, plac zabaw z łódeczkami, dmuchańcami 

i pontonową karuzelą, całoroczna zagroda z alpakami, 

półkolonie, szkolenia narciarskie, przedszkole narciar-

skie, Liga Kubusiowego Narciarza.

Wieża widokowa z edukacyjną ścieżką w koronach drzew 

oraz zjeżdżalnią, trasy rowerowe, warsztaty dla dzieci 

i dorosłych, szkolenia narciarskie dla najmłodszych, 

przedszkole narciarskie, Splash, Gymkhana Narciarska, 

Liga Kubusiowego Narciarza.

Dla dzieci
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Stacje Grupy Pingwina świetnie zdają sobie 

sprawę, że miłośnicy sportów zimowych 

szukają sportowej adrenaliny również la-

tem. Kolarstwo górskie staje się z roku na 

rok coraz bardziej popularne, zapewne 

głównie dlatego, że na rowerze możemy 

jeździć nawet 6 miesięcy w roku! Nie trzeba 

wspominać o tym, że utrzymywanie dobrej 

kondycji fizycznej przez cały rok to inwesty-

cja w siebie. 

Poznaj Nasze parki rowerowe 
i złap rowerowego bakcyla!

KASINA SKI & BIKE PARK
Bike Park Kasina to największy park ro-

werowy w Polsce! Miejscówka bardzo 

ceniona w środowisku, prawdziwa mek-

ka downhillowców. Znajduje się tutaj aż 9 

zróżnicowanych tras rowerowych o łącznej 

długości ponad 17 kilometrów! Znajdziesz 

tutaj trasy zielone, niebieskie, czerwone, 

a nawet czarną, na której skocznie wymu-

szają lot od 5 do 25 metrów! Na terenie Bike 

Parku funkcjonuje wypożyczalnia z wie-

loma topowymi modelami rowerów, 

serwisem oraz sklepem. W Kasinie również 

czekają doświadczeni instruktorzy, którzy 

sprawią, że zakochasz się w kolarstwie gra-

witacyjnym. To zdecydowanie miejsce dla 

wymagających. 

Parki rowerowe              GRUPY PINGWINA
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Pamiętaj, że karnet 356 dni 

umożliwi Ci korzystanie ze wszystkich 

parków bez limitu!

Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wy-

profilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik 

wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowanie) porusza się w wy-

branym kierunku, wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową.

Jak działa pumptrack?

SKOLNITY SKI & BIKE PARK
W samym centrum Wisły korzystając z 4 osobowej kolei 

linowej wyjedziesz z rowerem na start trzech jednokierun-

kowych tras rowerowych o łącznej długości 9 kilometrów. 

To idealne miejsce, żeby zacząć rowerową przygodę. 

Na terenie kompleksu czeka wypożyczalnia rowerów oraz 

szkoła rowerowa. Skolnity przygotował dla rowerzystów trasy 

o różnym stopniu trudności. Sztuczne utwardzenie, świetnie 

wyprofilowane zakręty z bandami będą bardzo pomocne pod-

czas zapoznawania się ze sportem enduro. 

SŁOTWINY ARENA
Słotwiny Arena są w trakcie budowy czterech tras rowero-

wych. Cały projekt obejmuje około 10 kilometrów, bardzo 

urozmaiconych górskich tras rowerowych typu flow i enduro. 

Przewidywana jest: 1 trasa zielona (o spadku ok. 5%), 2 trasy 

niebieskie (o spadku 7,5 - 9%) oraz 1 trasa czerwona (o spadku 

11-12%). Fenomenalne położenie ośrodka gwarantuje rowe-

rzystom nie tylko doskonałe doznania fizyczne, ale również 

przepiękne widoki.

PUMPTRACK KASINA I CZARNY GROŃ
W Grupie Pingwina znajdziesz dwa pumptracki z prawdzi-

wego zdarzenia! Jeden przy Bike Parku Kasina oraz drugi 

przy hotelu Czarny Groń w Rzykach. Czym jest pumptrack? 

To nic innego, jak rowerowy plac zabaw - zaprojektowany 

tor przeszkód, składający się z garbów, zakrętów profilowa-

nych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, 

aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości 

bez konieczności pedałowania. Pompowanie pokochają mali 

i duzi rowerzyści!

Parki rowerowe              GRUPY PINGWINA
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Tubing to tor, po którym mogą wygodnie zjeżdżać na spe-

cjalnych pontonach i dorośli i dzieci. Tory zbudowane są ze 

specjalnego tworzywa sztucznego, które przez cały rok jest 

tak śliskie jak śnieg, dzięki czemu z tubingu można korzy-

stać niezależnie od pory roku! Szybkie i bezpieczne zakręty 

z bandami ochronnymi gwarantują dreszczyk emocji i za-

bawę w każdym wieku. Dla młodszych dzieci przewidziane 

są tory o łagodnych nachyleniach oraz małej ilości zakrę-

tów. Na miejsce startu można wyjechać z powrotem bez-

piecznym wyciągiem taśmowym, zwanym potocznie „ma-

gicznym dywanem”.

Gdzie na tubing?
Całoroczny Ośrodek Narciarski Kurza Góra posiada naj-

większy kompleks tubingowy w Europie! Kompleks ten 

składa się z siedmiu torów o łącznej długości ponad 700 

metrów! Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dla najmłodszych 

dzieci Kurza Góra przygotowała tory z prostymi zjazdami. 

Dla lubiących ekstremalne wyzwania sprawdzą się dwa 

tory z tunelami. Jedną z największych atrakcji jest jednak 

zjazd połączony ze skokiem na poduszkę AIRBAG. W peł-

ni oświetlony i całoroczny obiekt obsługiwany jest przez 

120-metrowy wyciąg taśmowy dzięki czemu nie zmęczycie 

się podchodząc na start.

Zwolennicy tubingu to nie tylko dzieci, ale również osoby 

dorosłe, a przede wszystkim młodzież. Tubing znakomicie 

sprawdza się jako fantastyczna atrakcja podczas wycieczki 

szkolnej i wyjazdu integracyjnego, to szansa na spędzenie 

wyjątkowego, pełnego zabawy i ruchu dnia w gronie naj-

bliższych. 

Zapraszamy!

Więcej informacji znajdziecie na: kurzagora.pl/tubing.

GIGANT TUBING 
NA KURZEJ GÓRZE
- szalona zabawa niezależnie 
od wieku, okoliczności i pory roku!

Tubing to wspaniały pomysł na rodzinną 
zabawę przez cały rok. Jeśli szukasz atrak-
cji na przyjęcia urodzinowe, wyjazdy firmo-
we, zjazdy rodzinne, wycieczki terenowe 
to właśnie ją znalazłeś!

G
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Znajdujący się na terenie stacji narciarskiej 

Czarny Groń, przez wielu miłośników freesty-

le’u uznawany za najlepszy snow park w Pol-

sce. W pełni profesjonalny, posiadający wiele 

różnych przeszkód do jibbingu (boxy i raile) 

oraz skoczni różnych rozmiarów (od małych 

do jednych z największych w naszym kraju), 

dedykowanych zarówno do treningów dzieci 

i młodzieży, jak i profesjonalnych zawodni-

ków. Snow park przygotowywany jest dwa razy 

dziennie przez grupę naszych „shaper’ów”, 

którzy sami są jego codziennymi użytkownika-

mi. To tutaj pojeździcie nawet po zmroku, przy 

sztucznym oświetleniu!

Najnowszy snow park w Grupie Pingwina skła-

dający się z pokaźnej i starannie przemyślanej 

liczby przeszkód rozmieszczonej na długości 

blisko 400 m. Stworzony przez profesjonal-

ną ekipę, budującą parki w największych ku-

rortach w Alpach i na świecie jest gwarancją 

wspaniałych lotów! Jako jeden z najbardziej 

progresywnych parków w Polsce skierowany 

dla początkujących riderów z wieloma cieka-

wymi opcjami dla bardziej zaawansowanych.

Tiger Snow Park

Snow Park
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Zaplanuj 
ferie zimowe 2021

z pingwinem 
18 stycznia 

- 31 stycznia

25 stycznia 
- 7 lutego

1 lutego 
- 14 lutego

15 lutego 
- 28 lutego

Narty, rowery to nasza pasja, ale mamy też 

coś dla duszy. Kochamy nietypowe przedsię-

wzięcia i kochamy muzykę. Na wyjątkowe 

koncerty w plenerze zapraszają dziś Słotwiny 

Arena z Koncertem pod Wieżą i Skolnity 

Ski & Bike z koncertami Na dachu Wisły. 

Krynica Zdrój zaprasza na koncerty tematycz-

ne z udziałem orkiestry kameralnej i solista-

mi. Graliśmy już muzykę świata, muzykę gór 

i w następnym sezonie zagramy muzykę filmo-

wą. Wierch Skolnity to idealne miejsce relaksu 

i rozrywki ze wspaniałym widokiem na oko-

liczne szczyty. Często odbywają się tutaj 

darmowe, plenerowe koncerty. Mieliśmy 

okazję gościć Grubsona czy folkową kapelę 

Pogwizdani. Ogranizujmy również  kameralne 

soulowo-jazzowe wieczory z muzyką na żywo 

i biesiady z muzyką tyrolsko-bawarską.

Koncerty plenerowe
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Masz urodziny? 
Wszystkiego najlepszego!  
W Grupie Pingwina dla solenizantów przewidzieliśmy super promo-

cję: pokaż dokument potwierdzający, że dziś obchodzisz urodziny, 

a karnet cztero godzinny otrzymasz za 1zł! Warto pamiętać, że 

w każdej lokalizacji znajdują się klimatyczne lokale w których mo-

żesz odprawić ze znajomymi niezapomniane urodziny na stoku!
   

AKCJA ZIMA dla dzieci i młodzieży - to akcja CSR  

Grupy Pingwina mająca na celu zachęcenie dzieci 

z gminy w której znajduje się konkretna stacja 

narciarska do aktywnego spędzania czasu na 

stoku, nauki jazdy na nartach lub na snowboardzie. 

Zależy nam na tym, aby narciarstwo nie było 

sportem elitarnym, a aktywnością którą może 

uprawiać każdy. Często problemem jest dostęp- 

ność ze względu na czynniki ekonomiczne. 

Grupa Pingwina wprowadziła akcję promocyjną, 

która umożliwia dzieciom w wieku szkolnym zakup 

karnetu narciarskiego za symboliczną kwotę. 

Warto wspomnieć, że analogiczna sytuacja ma 

miejsce w lecie w Skolnity Ski & Bike Park - dzieci 

i młodzież z Wisły kupują tam karnety rowerowe 

w promocyjnej cenie!

odpowiedzialni społecznie 
dla mieszkańców!MY 
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Certyfikat jakości TripAdvisor 2019

II miejsce  Beskidzkie Mistrzostwa Stoków 2019

Lider wśród hoteli rodzinnych w konkursie 

Polish Business Woman Awards magazynyu 

„Business Women&Life” 2017

Travellers’ Choice TripAdvisor 2017&2019

Snow Expo Award 2018/2019 

w kat. inwestycja Polska

Nagroda główna Marszałka Województwa 

Małopolskiego Jacka Krupy najlepsza stacja 

narciarska Małopolski 2015/2016

PRESTIGE SPA AWARDS 2019 

“Najlepsze SKI&SNOW SPA 2019

PRESTIGE SPA AWARDS 2019 I m-ce 

„TOP SAUNA HOTEL 2019”

PRESTIGE SPA AWARDS 2019 

„TOP Sauna Hotel 2019”

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE SPA PRESTIGE 

AWARDS „Najlepsze Beauty SPA 2019”

I miejsce w ranking Onetu „Najlepsze ośrodki 

narciarskie w 2019”

 

Najlepsza stacja narciarska w Polsce wg 

Internautów rankingu skionline.pl

     

I miejsce Beskidzkie Mistrzosta Stoków 2019

III miejsce Beskidzkie Mistrzosta Stoków 2017

     

I miejsce w konkursie 

architektonicznym 

Budowa Roku

Wyróżnienie znakiem 

Laur Eksperta 

Wyróżnienie Turystyczne 

Skarby Małopolski

WYRÓŻNIENIA 
I NAGRODY

Kasina Ski&Bike Park

Słotwiny Arena
Hotel****&SPA Czarny Groń 

i stacja narciarska

Skolnity Ski&Bike Park

Wieża widokowa Krynica-Zdrój
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Redakcja Gazety: Grupa Pingwina.

Zdjęcia: A. Olszowski, Studio Front, K.Rogoziński, M.Adamczewska, J. Stępień, Rockout Studio.
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