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   Degustacja trunków regionalnych  
(miody pitne, śliwowica łącka)

   Degustacja whisky, wina, piwa
   Whisky casino (połączenie degustacji  
z grą w kasyno)

   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...

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

Wieczór Wieczór tematyczny
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   Gra terenowa
   Gra hotelowa
  Turniej Minigolfa
   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

   Warsztaty rzeźb lodowych
   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...

Integracja/ aktywnie/ teambuilding
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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!
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   Pokaz trialu motorowego i rowerowego
   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

Oryginalne atrakcje
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   Zwiedzanie Krynicy-Zdrój
   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

   Jezioro 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...

Wycieczki

   Zawody narciarskie (kompleksowo)
   Psie zaprzęgi
   Skutery śnieżne
   Kulig z pochodniami i grzańcem  
+ ognisko z akrdeonistą

   Hokej na wesoło saneczkarstwo
   Paintlon
   Trikke Skki

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

Zima
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KAPELA GÓRALSKA  - wieczór pełen emocji i rozrywki

Grają wszystko, czego nawet najbardziej wybredny 
słuchacz sobie zażyczy, no ale najlepiej  wychodzi im 
muzyka góralska i  folklor. Mogą uatrakcyjnić każdą 
imprezę nie tylko muzyką, ale i  pokazem tańców 
zbójnickich. A jeszcze oprócz tego, przygotują zabawy 
góralskie, ciekawe konkurencje, w  których będziecie 
mogli się sprawdzić, a  wszystko będzie okraszone 
dobrym dowcipem.

POKAZ I NAUKA TAŃCA GÓRALSKIEGO
Czy da się nauczyć tańca góralskiego, gdy jest się 
już dorosłym? Da się, całkiem fajnie i  śmiesznie to 
wychodzi. Panowie co prawda mają gorzej niż kobiety, 
bo dużo różnych figur, ale zapaleńcy zawsze się znajdą. 

Taniec góralski to taniec indywidualny, każdy tańczy 
po swojemu, a wszystko zależy od charakteru i budowy 
ciała. 

Góralki uatrakcyjniają imprezę pokazem tańców 
zbójnickich. A jeszcze oprócz tego, przygotują zabawy 
góralskie, ciekawe konkurencje, w  których będziecie 
mogli się sprawdzić.

ANIMACJE Z GÓRALEM - spotkanie z najlepszymi 
animatorami góralskimi w naszym rejonie.

W programie:
• Szukanie łąckiej śliwowicy tzw. „Kamienna twarz”
• Taniec z ciupagą
• Kawały góralskie
• Przyśpiewki góralskie
• Wbijanie gwoździ na ilość uderzeń
• Picie śliwowicy przez rurkę
• Tańce góralskie
• Uchwyt Janosika
• Gry i zabawy góralskie

Całość wieczoru uświetnią góralki-tancerki, które będą 
bawiły się z uczestnikami imprezy.

Zima
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LODOWISKO
KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE NA LODZIE

Konkurencja łącząca zarówno umiejętność jazdy na 
łyżwach jak i spryt, zwinność i zręczność. Każdy z 
zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn wykona 
jeden przejazd na czas który zadecyduje o kolejności. 
Podczas pomiarowego przyjazdu wykona pięć zadań, 
które każdemu hokeiście są niezbędne w trakcie 
każdego meczu hokejowe. Na profesjonalnej tafli 
lodowej przy użyciu prawdziwych kijów i zawodowego 
krążka będą musieli m.in. przeprowadzić krążek kijem 
pomiędzy pachołkami, oddać celny strzał na bramkę, 
przebrnąć przez gąszcz sztucznych przeciwników, 
ustawić na właściwym miejscu swoja własna bramkę, 
oraz odzyskać swój kij i dostarczyć go swojemu 
teoretycznemu
współpartnerowi z drużyny. Aby kontynuować swój 
przejazd należy zaliczyć wszystkie zadania na tafli, 
którego wykonanie arbiter zasygnalizuje uniesieniem 
białej chorągiewki

JAZDA NA ŁYŻWACH NA CZAS
Bezkompromisowa konkurencja sprawdzająca 
umiejętność i szybkość jazdy na łyżwach.

Zima
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MECZ HOKEJOWY 

Organizacja meczu hokejowego na profesjonalnym 
lodowisku MOSiR w Krynicy-Zdroju
 
• udostępnienie do wyłącznej dyspozycji tafli 

lodowiska i szatni
• wypożyczenie pełnego sprzętu hokejowego dla 

20 osób tj. kije, krążki, rękawice, nałokietniki, 
nagolenia, kaski, kamizelki, spodnie, koszulki, łyżwy

• obsługa techniczna
• opieka medyczna
• nagłośnienie
• komentator
• obsługa sędziowska meczów
  

Dostępność 20 kompletów sprzętu hokejowego
Przed meczem zrobimy trening, szkolenie oraz różne 
zabawy z krążkiem.

Zima
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CURLING na lodowisku 

Jest to wyśmienita zabawa, dla wszystkich w każdym 
wieku, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem. 
Zawody dla grup zorganizowanych (nawet 
kilkuosobowych) poprzedzone są profesjonalną 
prelekcją, treningiem oraz nauką reguł gry.

Sport dla wszystkich?                                                                                                                    
Curling to sport nieposiadający w  zasadzie barier 
wiekowych. Można grać od 10 roku życia do nawet 
70-80 lat. Również sprawność fizyczna nie jest tu 
wielką barierą. Najstarszymi uczestnikami igrzysk 
olimpijskich są właśnie curlerzy. 

Zasady gry w curling.                                                                                                                                    
Zasady gry w curling są niezwykle proste. Rywalizacja 
odbywa się na lodowym torze długości około 45 
metrów. Na jednym z  końców znajduje się belka, 
służąca do wybicia się zawodnika, który po kilku 
metrach poślizgu wypuszcza ważący 20 kg kamień. 
Po przeciwnej stronie znajduje się tarcza, złożona 
z czterech kręgów, w którą celuje gracz. W grze biorą 
udział dwie czteroosobowe drużyny. Każdy z członków 
zespołu po kolei wypuszcza dwa kamienie (na przemian 
z  rywalami). W  tym czasie dwaj inni koledzy mają 
prawo szczotkować lód. Dzięki pocieraniu powstaje 
warstewka wody, która powoduje wydłużenie toru, po 

którym sunie kamień. Pozwala to na precyzyjniejsze 
umieszczanie kamieni w  tarczy (po angielsku zwanej 
house, co na polski tłumaczy się jako dom). Czwarty 
gracz, zazwyczaj kapitan drużyny (czyli z  angielska 
skip), najpierw pokazuje puszczającemu kamień gdzie 
celować (z  drugiego końca toru nie widać prawie 
tarczy), a  potem podpowiada, czy szczotkować lód 
i jak mocno.

Czym gramy?                                                                                                                                                                     
W  curling gra się kamieniami zrobionymi 
z wyjątkowego granitu. 

Zima
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SANECZKARSTWO 

Sankostrada krynicka to jeden z  najdłuższych torów  
w Polsce. Długość trasy wynosi około 1 km z  czego 
odcinek zjazdowy ma długość niemal 800 metrów. 
Różnica poziomów pomiędzy najniższym a najwyższym 
punktem rynny zjazdowej wynosi około 55 metrów. 
Wózki osiągają prędkość ponad 40 km/h lecz dzięki 
hamulcom każdy zjeżdża w  sposób jaki preferuje. 
Lubiący przypływ adrenaliny zjeżdżają „na pełnym 
gazie”. Każdemu zawodnikowi zostanie zmierzony 
czas. Konkurencja zostanie rozegrana w  kategorii 
kobiety i  mężczyźni. Każdemu zawodnikowi będą 
przysługiwały 2 zjazdy, próbny i  właściwy przejazd 
z pomiarem czasu, który będzie liczył się do klasyfikacji 
generalnej. Po jeździe indywidualnej przeprowadzone 
zostaną zawody w dwójkach.

MICROGATE to profesjonalny zestaw pomiaru 
czasu wraz z  najnowszym modelem dwurzędowej 
tablicy LED. Urządzenia posiadają homologację fis 
(światowa federacja narciarstwa), używane podczas 
profesjonalnych zawodów sportowych o  zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zima
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WYCIECZKA NA JAWORZYNĘ z platformą widokową

Jaworzyna Krynicka (1114 m) jest silnie 
zagospodarowana. Na jej wierzchołek kursuje 
z  doliny Czarnego Potoku kolej gondolowa. Kolej 
Gondolowa na Jaworzynę Krynicką jest najdłuższą 
i najnowocześniejszą kolejką tego typu w Polsce. Dzięki 
temu, jak również dzięki dużym trawiastym obszarom 
na jej grzbiecie, jest dobrym i masowo odwiedzanym 
punktem widokowym. Panorama widokowa (z różnych 
miejsc) obejmuje cały horyzont. W piękne, słoneczne 
dni ze szczytów Jaworzyny Krynickiej rozciągają 
się krajobrazy pozostające na długo w  pamięci 
każdego turysty. Widoki ze szczytu są nadzwyczajne, 
we wszystkie strony świata. Na szczycie znajdują 
się restauracje i  bufety. Poniżej szczytu Jaworzyny 
Krynickiej mieści się schronisko górskie, a  tuż obok 
muzeum turystyki górskiej, w zbiorach którego można 
zapoznać się z dokumentacją działalności towarzystw 
turystycznych, obejrzeć fotografie schronisk, makiety 
namiotów oraz wszystko to co dotyczy rozwoju 
turystyki terenów Beskidu Sądeckiego. 

Platforma widokowa 360 to nowa atrakcja w naszym 
regionie powstała na szczycie Jaworzyny Krynickiej. 
Z  góry możemy zobaczyć: Beskid Niski (Podgórze 
Ciężkowickie, Dynowskie), Bieszczady, Połoninę 
Rivną (Ukraina), Góry Czerchowskie  (Słowacja), 
Tatry Niżne oraz Wysokie z  najwyższym szczytem 
Słowacji – Gerlachem, Tatry Bielskie, Zachodnie 
oraz Małe Pieniny. Położona na wysokości 1122 mnp 
morza góruje nad wszystkim widocznym wokół. 
Widoki z platformy w przysłowiowe 4 strony świata 
sprawią, że będzie chciało się wracać i  przeżywać to 
jeszcze raz. Dla bardziej ciekawskich świata dostępne 
są lunety widokowe wraz z  opisami gór i  wzniesień. 
Z  górnego poziomu platformy dostępna jest 23 m 
zjeżdżalnia grawitacyjna dla najmłodszych. Platforma 
jest atrakcją całoroczną, dostępną również w  okresie 
zimowym. 

Zima
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WYCIECZKA WIEŻA WIDOKOWA KRYNICA-ZDRÓJ

Umiejscowienie trasy w koronach drzew niewątpliwie 
potęguje doznania związane z podziwianiem walorów 
krajobrazowych okolicy. Łączna długość ścieżki 
wynosi 1030 metrów. Na trasie zwiedzający mogą 
bliżej poznać okoliczną przyrodę oraz historię regionu, 
dzięki specjalnym instalacjom edukacyjnym. Na wieżę 
dostać można się nowoczesną, 6 osobową kolejką 
krzesełkową wyposażoną w osłony przeciwwiatrowe 
lub wejść spacerem utwardzoną, widokową drogą. Ten 
wyjątkowy projekt jest pierwszym tego typu w Europie 
i ma szansę stać się jedną z głównych atrakcji regionu. 
To najwyższa drewniana wieża widokowa wykonana i 
stworzona przez polskich konstruktorów, architektów 
i cieśli.

TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU 
SŁOTWIŃSKIM - opcjonalnie po drodze z wieży 
widokowej
Mikroklimat wokół tężni wytwarzany jest dzięki 
ociekaniu solanki i ruchowi powietrza, zbliżony 
do nadmorskiego klimatu, bogatego w cenne 
mikroelementy takie jak: jod, brom, wapń, magnez, 
potas, sód, żelazo. Inhalacje solankowe wykorzystywane 
są w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg 
oddechowych, alergii, chorób tarczycy, a u zdrowych 
ludzi zwiększają odporność organizmu.

Zima
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Zima
ZAWODY NARCIARSKIE

1.  Udział grupy narciarzy i snowboardzistów.
2.  Zawody odbywać się będą na krynickich stokach.
3.  Przeprowadzenie losowania numerów startowych.
a. Losowanie odbędzie się w  miejscu ustalonym przez 
zamawiającego.
b. Listy startowe do losowania numerów startowych 
dostarczone będą przez zamawiającego.        
c. Po wylosowaniu numeru startowego zawodnik otrzyma 
koszulkę startową.
d. Po zakończeniu losowania zostaną sprawdzone listy 
startowe oraz podział na grupy i drużyny.
e. Listy startowe będą do wglądu na tablicy informacyjnej.

Zapewniamy podczas zawodów:
1.  Wygrodzenie tras.
2.  Ustawienie slalomów.
Trasę ustawiamy w taki sposób, aby każdy z uczestników 
mógł sobie na niej poradzić. Zwracamy szczególną uwagę 
na ukształtowanie terenu, jak również warunki śniegowe.
Istnieje możliwość zamówienia płacht slalomowych z logo 
Państwa firmy. 
3. Zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu we 
wszystkich kategoriach zawodów zgodnie z regulaminem 
- fotocela MICROGATE.
MICROGATE to profesjonalny zestaw pomiaru czasu 
wraz z najnowszym modelem dwurzędowej tablicy LED. 

Urządzenia posiadają homologację fis (światowa federacja 
narciarstwa), używane podczas profesjonalnych zawodów 
sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
4. Obsługa sędziowska.
Niezbędnym elementem zawodów jest obsługa 
sędziowska. Sędzia główny zawodów sprawuje całą pieczę 
nad zawodami. Sędzia startowy - do jego obowiązków 
należy przygotowanie kolejności zawodników do startu. 
Sędziowie boczni mają za zadanie zwracać uwagę czy każdy 
uczestnik zawodów przejechał zgodnie z wyznaczoną trasą. 
Dodatkowo obowiązkiem sędziów bocznych jest usuwanie 
utrudnień na trasie jak również zgłaszanie tego sędziemu 
startowemu. Pomiędzy wszystkimi sędziami oraz obsługą 
medyczną jest łączność radiowa, co pozwala na szybkie 
reakcje dostosowane do sytuacji.
5. Zabezpieczenie trasy przed wjazdem innych narciarzy.
6. Ustawienie na mecie zjazdu tablicy z  wynikami 
poszczególnych zawodników.
Teren na mecie musi być ogrodzony tak, aby zapewnić 
zawodnikom bezpieczne hamowanie po ukończeniu 
przejazdu. 
7. Nagłośnienie stoku i  zapewnienie sprawozdawcy 
komentującego na bieżąco zawody.
8.  Przygotowanie w wersji papierowej wydruków wyników 
z zapisaniem tych wyników na zakończenie zawodów.
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ZAWODY BIEGOWE

Zapewnimy podczas zawodów:
• Przygotowanie biura zawodów.
• Wygrodzenie tras.
• Ustawienie startu oraz mety.
• Zapewnienie sędziów.                                                                                                                    

Niezbędnym elementem zawodów jest obsługa 
sędziowska. Sędzia główny zawodów sprawuje 
całą pieczę nad zawodami. Sędzia startowy - do 
jego obowiązków należy przygotowanie kolejności 
zawodników do startu.   
Sędziowie boczni mają za zadanie zwracać uwagę 
czy każdy uczestnik zawodów przejechał zgodnie 
z  wyznaczoną trasą. Dodatkowo obowiązkiem 
sędziów bocznych jest usuwanie utrudnień na trasie 
jak również zgłaszanie tego sędziemu startowemu. 
Pomiędzy wszystkimi sędziami oraz obsługą medyczną 
jest łączność radiowa, co pozwala na szybkie reakcje 
dostosowane do sytuacji.
• Przygotowanie trasy.
• Przeprowadzenie zawodów biegowych.                                                                                                  

Trasa dł. 5 km - pętla z  możliwością powtórzeń, 
czyli 5, 10 lub 15 km. Trasa umiarkowanie łatwa 
z 2 podbiegami i 1 zjazdem, dł. ok. 100 m, w 50% 
biegnąca lasem, a w 50% na odkrytych terenach.                                                                       
• Zabezpieczenie tras przed wjazdem innych narciarzy.
• Ustawienie na mecie tablicy z  zapisywaniem 

wyników poszczególnych zawodników.
• Nagłośnienie trasy i  zapewnienie sprawozdawcy 

komentującego na bieżąco bieg.
• Przeprowadzenie klasyfikacji.

Zima
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WYPRAWA NA RAKIETACH 
ŚNIEŻNYCH

Zimowa wyprawa na rakietach śnieżnych to jeden 
z  najstarszych sposobów wygodnego przemieszczania 
się po śniegu. Pod okiem wykwalifikowanego 
instruktora oraz GOPR-owca proponujemy Państwu 
wędrówkę w  przepięknej scenerii Doliny Czarnego 
Potoku.

ŚLIZGOSTRADA   

Zapraszamy Państwa na położony na zboczach 
Kotylniczego Wierchu w miejscowości Muszyna 
Złockie tor do jazdy na sankach.
Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i świetną 
zabawę dla całej rodziny.
 
• Trasa o długości 1800m, przygotowywana 

ratrakiem
• Udostępniamy specjalne sanki z hamulcem 

i amortyzatorem posiadające certyfikat 
bezpieczeństwa TUV

• Wywóz na ślizgostradę specjalnymi pojazdami 
terenowymi

• Jazda na torze saneczkowym jest bezpieczniejsza niż 
jazda na nartach

• Jazda obowiązkowo w kaskach

Zima
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ŚNIEŻNA ZABAWA Z ADRENALINĄ - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Uczestnicy dzieleni są na grupy, każdy na zmianę 
korzysta z  wybranej atrakcji. Dodatkowo dostępny 
jest grill, na którym można przyrządzić przysmaki wg 
uznania. Cena menu do ustalenia.

SKI TREKKI
Na Ski Trek zobaczysz, co to adrenalina. Poczujesz to 
samo co narciarze i snowboardziści. 
• 3-punkty kontaktu ze śniegiem dają łatwą 

i bezpieczną jazdę
• Skręty są łatwe i bezpieczne dla ciebie
• Nie potrzeba specjalnych butów
• Bez wiązań narciarskich jesteś bezpieczny i nie grozi 

żadna kontuzja 
• Parkujesz jak rower lub łatwo składasz do transportu 
• Jazda na Ski Trek jest ekscytująca i wzmaga emocje
• Na stoku czujesz się jak zawodowiec i masz więcej 

zabawy niż wszyscy wokół 
• Ski Trek jest po prostu dla każdego, czy małego czy 

dużego

SANKI
Poczuj się jak dziecko. Uwolnij myśli i szusuj w dół. 
Na szczęście nie będziesz musiał się męczyć wychodząc 
pod górkę ze sprzętem, bo specjalnie przygotowany 
pojazd wywiezie Cię na górę, co będzie stanowić 
dodatkową atrakcję.

SKUTERY ŚNIEŻNE  
Specjalnie przygotowany tor przysporzy o  szybsze 
bicie serca niejednego entuzjastę białego szaleństwa. 
Niezapomniane wrażenia i  skok adrenaliny 
gwarantowany! Zapraszamy każdego, kto nie boi się 
wyzwań, kto chce skonfrontować swoje umiejętności 
z innymi uczestnikami i sprawdzić swoje możliwości. 
Do Państwa dyspozycji zostaną oddane skutery o dużej 
mocy.
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TRÓJBÓJ SPRAWNOŚCIOWY + atrakcja SnowTubbingowa          

HOKEJ NA WESOŁO
Dyscyplina olimpijska, która na potrzeby naszych 
zawodów zostanie zmodyfikowana. Drewniane kije 
hokejowe zostaną zastąpione ogromnymi kijami 
dmuchanymi, a  krążek będzie napompowany do 
wielkich rozmiarów. Zadaniem zawodnika będzie 
oddanie celnego strzału na bramkę z  jak największej 
odległości.

PAINTLON
Na specjalnie przygotowanym torze rozegramy 
konkurencję sprawnościową. Uczestnicy zostaną 
wyposażeni w  raki. Zadaniem zawodnika jest jak 
najszybsze pokonanie trasy. Czas przebycia trasy 
decyduje o wygranej.

PAINTLON - SLALOM RÓWNOLEGŁY
Na specjalnie przygotowanym torze rozegramy 
konkurencję slalomu równoległego. Uczestnicy 
zostaną wyposażeni w raki. Zadaniem zawodników jest 
jak najszybsze pokonanie trasy. Wygrywa zawodnik, 
który jako pierwszy dotrze na metę. Konkurencja 
zostanie rozegrana w systemie pucharowym, zawodnik 
przegrany odpada, zawodnik wygrany przechodzi do 
dalszej części drabinki.

STANOWISKO STRZELECKIE
Uczestnicy początkowo zostają przeszkoleni z  zasad 
prawidłowego posługiwania się bronią, a  następnie 
oddają strzały do specjalnej tarczy. Niesamowicie 
wciągająca zabawa. Turniej strzelecki zostanie 
przeprowadzony z  użyciem broni śrutowej krótkiej 
Smith&Wesson oraz Umarex. Rywalizacja przebiega 
pod okiem instruktorów, przy zachowaniu daleko 
idących norm bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie konkurencje będą punktowane, o  wyniku 
zdecyduje miejsce w danych konkurencjach.

SNOWTUBING
 Wspaniała zabawa dla każdego. Zamykasz oczy, nogi 
wysoko i  trzymając się bardzo mocno jedziesz. Do 
dyspozycji oddajemy tor, ślizgi, wyciąg. Organizacja 
zawodów na zasadzie slalomu równoległego. 
Zawodnicy dobierają się w  pary. Całość prowadzi 
komentator sportowy.
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KULIG           

Niemal we wszystkich górskich miejscowościach 
Małopolski turysta ma szansę wyruszenia na kulig, 
zazwyczaj połączony z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek 
czy barana przy akompaniamencie góralskiej muzyki. 
Kulig to wspaniała atrakcja i  forma aktywności dla 
naszych klientów, połączona z podziwianiem pięknych 
krajobrazów. Trasa biegnie pomiędzy miejscowością 
Powroźnik a  Muszyną. Z  jednej strony mamy rzekę 
Muszynkę, natomiast z drugiej strony pasmo górskie. 
Przejażdżkę końmi możemy zakończyć ogniskiem 
w regionalnej Chacie grillowej. 
https://photos.app.goo.gl/El2iNLjy60Whrml22

Możliwość zamówienia grajka 

BRYCZKI           

Niemal we wszystkich górskich miejscowościach 
Małopolski turysta ma szansę wyruszenia 
bryczkami na przejażdżkę, zazwyczaj połączoną z 
ogniskiem, pieczeniem kiełbasek czy barana przy 
akompaniamencie góralskiej muzyki. To wspaniała 
atrakcja i forma aktywności dla naszych klientów, 
połączona z podziwianiem pięknych krajobrazów. 
Trasa biegnie pomiędzy miejscowością Powroźnik 
a Muszyną. Z jednej strony mamy rzekę Muszynkę, 
natomiast z drugiej strony pasmo górskie. Przejażdżkę 
końmi możemy zakończyć ogniskiem w regionalnej 
Chacie grillowej.

https://photos.app.goo.gl/El2iNLjy60Whrml22
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SKUTERY ŚNIEŻNE           

Specjalnie przygotowany tor przysporzy o szybsze bicie 
serca niejednego entuzjastę 
białego szaleństwa. Niezapomniane wrażenia i skok 
adrenaliny gwarantowany! Zapraszamy każdego, kto 
nie boi się wyzwań, kto chce skonfrontować swoje 
umiejętności z innymi uczestnikami i sprawdzić swoje 
możliwości. Do Państwa dyspozycji zostaną oddane 
skutery o dużej mocy.

PAINTLON    

Uczestnik zostaje wyposażony w raki oraz broń palną 
strzelającą amunicją śrutową. Na trasie rozłożone 
są stanowiska strzeleckie. Zadaniem zawodnika jest 
uzyskanie jak największej ilości punktów dzięki celnym 
strzałom. Czas przebycia trasy i liczba celnych strzałów 
decydują o wygranej.  Start w grupach 5-osobowych.
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PSIE ZAPRZĘGI       

Spotkanie z  psim zaprzęgiem to jedna z  najrzadziej 
spotykanych, oraz pewnie najbardziej egzotyczna forma 
aktywnego wypoczynku jaką można znaleźć w ofercie 
polskich kurortów. Zarówno spotkanie z  bardzo 
przyjaznymi czworonogami jak i  sama przejażdżka 
pozostawia w  pamięci niezatarte wspomnienia, 
niezwykłej przygody na całe życie. Zapraszamy 
Państwa na spotkanie z  naszymi zaprzęgami, gdzie 
zostaniecie wprowadzeni w  świat psów i  musherów. 
Poznacie sprzęt i dowiecie się jak układać i prowadzić 
zaprzęg. Dowiecie się czegoś nowego o  psach i  być 
może o  sobie... Nasze psy uwielbiają ludzi i  świetnie 
czują się w ich towarzystwie. Właśnie dlatego możemy 
zaproponować Państwu oprócz standardowych 
przejażdżek, rodzinne spotkania z psami, na których 
poznacie Państwo bliżej nasze psy, sprzęt i historię psich 
zaprzęgów oraz samodzielnie spróbujecie poprowadzić 
zaprzęg.

Przejażdżka to również niezwykła przygoda. Daje 
ona możliwość poznania specyfiki pracy psów 
i musherów, poczucia zewu przyrody dalekiej północy 
czy zbliżenia się do klimatu Alaski z okresu gorączki 
złota. A  wszystko wśród pięknych leśnych ścieżek 
i polan. Także w okresie kiedy nie ma śniegu istnieje 
możliwość jazdy zaprzęgiem. Posiadamy specjalnie do 
tego celu przystosowane wózki.
Przejażdżka nie zawsze jest możliwa, zależy ona od 
warunków atmosferycznych i  od miejsca, w  którym 
się odbywa spotkanie z psami.
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WYCIECZKA DO SŁOWACJA VRBOV - BASENY SIARKOWE       

Miejscowość Vrbov, swoimi właściwościami 
fizykalnymi i  składem chemicznym jest źródłem 
wody mineralnej o wysokiej jakości,  z możliwością 
bogatego zastosowania w  balneoterapii wewnętrznej 
i  zewnętrznej, a  woda ta jest zaliczana do kategorii 
wód mineralnych o  działaniu leczniczym. Woda 
termalna, która ma u  źródła 56°C uważana jest za 
jedną z najbardziej leczniczych w Europie Środkowej. 
Jej mocno zmineralizowany skład, skutecznie działa na 
około 12 rodzajów schorzeń. 

Woda siarkowa polecana jest przy leczeniu 
następujących schorzeń: 
• schorzenia zapalne układu ruchu 
• degeneratywne schorzenia aparatu ruchu 
• reumatyzm poza stawowy 
• objawy korzonkowe 
• ischemiczna choroba serca 
• stany po zawale serca 
• choroba nadciśnienia w I-II stadium SZO 
• peryferyjne schorzenia naczyń krwionośnych 
• hipertroficzne i  atroficzne zapalenia górnych dróg 

oddechowych 
• chroniczne zapalenie oskrzeli 
• rozszerzenia oskrzeli 

W areale znajduje się 10 basenów termalnych w tym 
4 baseny dla dzieci.  

SALAS U FRANKA - opcjonalnie obiad po słowackiej 
stronie
Salas został zbudowany w  1970 roku. Prowadzi 
go doświadczony smakosz potraw, Norbert Frank. 
Wnętrze wykonane z drewna wygląda bardzo stylowo. 
Drewniane kubki, wiklinowe kosze i  inne drewniane 
narzędzia to podstawowy wystrój. Karczma szczyci 
się tym, że w 2008 roku obsługiwała samą angielską 
Królową Elżbietę II.
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SZKOLENIE NARCIARSKIE       

Dzięki nim poznasz następujące zagadnienia:
• przygotowanie kondycyjne i sprawnościowe
• przygotowanie  nart
• nastawienie  siły wypięcia wiązań 
• dobór kasku.
• podstawowe polecenia i wskazówki trenerów
• narciarska  rozgrzewka
• jazda na tyczkach po slalomie
• konsultacje trenerskie
• konsultacje wideo

SZKOLENIE NARCIARSTWA BIEGOWEGO
Dzięki naszym szkoleniom poznasz następujące 
zagadnienia:
• przygotowanie kondycyjne i sprawnościowe
• przygotowanie  nart
• dobór odpowiedniego sprzętu 
• podstawowe polecenia i wskazówki trenerów
• narciarska  rozgrzewka
• jazda różnego rodzaju techniką
• konsultacje trenerskie

SZKOLENIE NARCIARSTWA SKITUROWEGO
Dlaczego jazda na nartach skiturowych ma być równie 
przyjemna lub przyjemniejsza niż na zwykłych?
Technika poruszania się na nartach skiturowych 
pozwala dotrzeć praktycznie wszędzie, dzięki temu 
można zobaczyć więcej i  lepiej, nie mówiąc już 
o oszczędności czasu związanej z szybkością poruszania 
się w  porównaniu z  rakietami śnieżnymi czy pieszo. 
Skiturowcy są niezależni od wyciagów, docierają do 
miejsc niedostępnych dla zwykłych turystów, mają 
bliższy kontakt z  przyrodą i  pięknymi krajobrazami. 
A jaka radość z jazdy w puchu, po nieprzetartym śniegu! 
Jazda na skiturach daje poczucie wolności. Część ludzi, 
która spróbowała tej formy rekreacji, już przy niej 
zostaje rezygnując z narciarstwa "wyciągowego".
Okolice Krynicy-Zdrój nadają się idealnie do tej formy 
narciarstwa. Łagodne wierzchowiny, ciekawe trasy 
zjazdowe, malownicze szlaki, dobra baza noclegowa, 
a  dla znużonych marszem możliwy odpoczynek 
w  regionalnych karczmach. Polecamy trasy łatwe, 
a dla bardziej zaawansowanych podejścia i zjazdy z tras 
bardziej stromych.
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