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Wieczór

Wieczór tematyczny

 egustacja trunków regionalnych
D
(miody pitne, śliwowica łącka)
Degustacja whisky, wina, piwa
Whisky casino (połączenie degustacji
z grą w kasyno)
Pokaz akrobatyczny
Pokaz trików bilardowych
Pokaz Iluzjonisty
Pokaz i nauka tańca góralskiego
Karykaturzysta
Foto-budka
Kino nocnych marków - seans filmowy
Pokaz ognia
Rajdy F1 – symulaory + flippery + konsola
(XBOX 360 + Kinect + TV 42’)
Piłkarzyki + turniej darta
Skrzypaczka z pokazem laserowym
Występy kabaretów
Malowanie piaskiem
i wiele więcej...

 iesiada z kapelą góralską w chacie góralskiej
B
Moulin Rouge
Wieczór hiszpański
Wieczór kubański
Wieczór afrykański
Wieczór maksykański
Wieczór saunowy
Wieczór gangsterski
James Bond
Disco Fever
i wiele więcej...

www.czarnypotok.com

Integracja/ aktywnie/ teambuilding
 ra terenowa
G
Gra hotelowa
Park linowy
Olimpiada sportowa
Spływ pontonowy
Paint ball
Survival
Tor przeszkód – nieustraszeni
(6 urządzeń tematycznych)
Warsztaty kulinarne
Zawody strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej
Off road
Quady
Mecz hokejowy na lodowsiku mosir w krynicy
Akademia carvingu „sztuka rzeźbienia w owocach”
Warsztaty decoupage
Warsztaty jogi + degustacja zielonej herbaty
Tworzenie kompozycji kwiatowych
Orientacja
Origami
Warsztaty Tai-Chi
Warsztaty bębniarskie – rytmy Afryki
Turniej curlingu
Warsztaty robotów
W rytmie salsy – nauka tańca
Warsztaty ceramiki
Wielka piłka – piłkarzyki w wersji XXL

 arsztaty rzeźb lodowych
W
Star race
Warsztaty teatralne
Warsztaty kabaretowe
Escape room
Wieczór turniejowy
Klimat PRL-u, czyli wykonaj 200% normy
Warsztaty wizażu
Siódmy element
Sabotaż
Kto zabił pokojówkę?
Magia kina
W poszukiwaniu Św. Graala
Warsztaty filmowe
Jaka to melodia (z muzyką mechaniczną)
Goldberg
i wiele więcej...

www.czarnypotok.com

Kręgielnia

4 TORY DO GRY
WYPOŻYCZALNIA BUTÓW
BAR Z WYGODNYMI SOFAMI
Godziny otwarcia i cennik:
Niedz. - Czw. 11:00-22:00
40 zł/tor/godzina
Pt. - Sob. 11:00-24:00
50 zł/tor/godzina

Zapraszamy!

www.czarnypotok.com

Oryginalne atrakcje
 okaz trialu motorowego i rowerowego
P
Pokaz rzeźbienia w bryłach lodu
Pokaz iluzji
Stand up
Malowanie piaskiem
Pokazy akrobatyczne: Delfina &Bartek
koncerty znanych artystów
Lot balonem na uwięzi
Alpakoterapia
Warsztaty bębniarskie
Teatr ognia
Tworzenie biżuterii
Euforia taneczna (dźwięk / światło / DJ /
instruktorzy tańca). 2,5 godzinne warsztaty tańca,
których celem jest głębsze poznanie swojego ciała
i emocji poprzez ruch

www.czarnypotok.com

Wycieczki
 wiedzanie Krynicy-Zdrój
Z
Wjazd kolejką na Jaworzynę
+ spacer do schroniska
Mała ojczyzna Łemków
Do gorzelni whisky – Nestville
Termy słowackie
Kamianna – miody pitne
Słowacja – Jaskinia Bielańska
– Szczyrbskie Jezioro
Wycieczka z dorożkami i pochodniami
Jaworzyna – zejście pieszo
Muszyna Muzeum Regionalne
– ogrody sensoryczne
Spływ Dunajcem

J ezioro Czorsztynskie + Zamek w Niedzicy
Kraków – wycieczka całodniowa
Krynica-Zdrój dawniej i dziś
Tylicz + Bardejów (Słowacja)
Vrbov – baseny siarkowe (Słowacja)
Pieniny polsko-słowackie (piesza)
Jaworzyna – Runek – Bacówska nad Wierchomlą
– Szczawnik (piesza)
Piwniczna – Obidza – Szczawnica Jaworki (piesza)
i wiele więcej...

Zima
 awody narciarskie (kompleksowo)
Z
Psie zaprzęgi
Skutery śnieżne
Kulig z pochodniami i grzańcem
+ ognisko z akrdeonistą
Hokej na wesoło saneczkarstwo
Paintlon
Trikke Skki

 ypożyczenie łyżew
W
Narty biegowe
Saneczkarstwo
Wyścig na rakietach śnieżnych
i wiele więcej...

www.czarnypotok.com

