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Powiedz o nas ... 
 swojemu 

przyjacielowi !!!
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Grupa Pingwina to pięć całorocznych ośrodków 
narciarsko – rowerowych w Beskidach (Słotwiny 
Arena w Krynicy-Zdroju, Skolnity Ski&Bike 
w Wiśle, Czarny Groń w Rzykach, Kasina Ski&Bike 
w Kasinie Wielkiej) oraz na Mazurach (Kurza 
Góra). Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie 
serdecznej atmosfery zarówno dla pasjonatów 
białego szaleństwa, jak i dla całych rodzin, dając 
im możliwość różnorodnego, aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu: na nartach, na 
snowboardzie, na rowerze, albo po prostu na 
spacerze wśród koron drzew. Ośrodki należące do 
Grupy to obiekty stawiające przede wszystkim na 
wysoki standard stosowanych rozwiązań. Każdego 
roku realizujemy szereg inwestycji, które mają 
na celu ułatwić i uprzyjemnić Wasz pobyt u nas. 
Odwiedzający nas goście cenią jakość obsługi 
i infrastruktury: wielu narciarzy twierdzi, że jest to 
„alpejski poziom”. Jako jedyny operator w Polsce 
nasza Grupa oferuje unikatowy, całoroczny karnet 
PingwinPASS Ski&Bike, który umożliwia narciarzom 
i rowerzystom nielimitowane korzystanie ze 
wszystkich naszych wyciągów przez cały rok.

GRUPA

PINGWINA
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Nasze TOP EVENTYN

Splash
to szalona i widowiskowa impreza łącząca freestylowego 

ducha z zabawą oraz sportową rywalizacją. Uczestnicy 

zachwycają nas oryginalnymi strojami i efektownymi 

przejazdami przez basen z wodą. Każdego roku odwiedzają 

nas miłośnicy sportów zimowych i lodowatych kąpieli. 

Już w marcu zapraszamy Was na kolejne odsłony Splasha 

do ośrodka Słotwiny Arena i Czarnego Gronia. Gorąca 

atmosfera i atrakcyjne nagrody – gwarantowane!

Przejazd przez Knajpę
– jedyna taka impreza w Polsce
Wyobrażasz sobie, że rozpędzasz się na nartach lub desce 

i z impetem wjeżdżasz do góralskiej knajpy? Właśnie 

tak wygląda punkt kulminacyjny wydarzenia, w którym 

zawodnicy po przejechaniu przez środek knajpy wykonują 

spektakularne triki i lądowania oceniane przez jury. Na tą 

kultową imprezę zapraszamy co roku do Czarnego Gronia. 

Gymkhana narciarska 

To familijna impreza w stylu retro, gdzie królują stroje 

i sprzęt narciarski z dawnych lat. Do konkurencji należą: 

szalony zjazd na miednicach oraz slalom na drewnianych 

tyczkach.

Zawody na wesoło i prawdziwe wyzwanie dla wielbicieli 

zimy i tych, którzy nie uprawiają sportów zimowych. 

Na wydarzenie, na które wielu z Was czekało cały rok 

zapraszamy do ośrodka Słotwiny Arena.
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Zawody o Puchar Bike Parków 
Jest to seria trzech zawodów rowerowych w bike parkach 

Grupy Pingwina, w których chętnie udział biorą juniorzy, ale 

także utytułowani rowerzyści z całej Polski. Dzięki naszym 

zawodom popularyzujemy sporty rowerowe i aktywność 

na świeżym powietrzu. Na uczestników zawsze czekają 

wartościowe nagrody, także pieniężne!

Cziken Winter Festiwal
Kochasz narty i muzykę? Ekipa z Kurzej Góry również! Od lat 

zimą jest tutaj organizowany Cziken Winter Festiwal, czyli 

połączenie szaleństwa na nartach z imprezą muzyczną. 

Testy nart, ogniska, rozgrzewające drinki, nocne sesje na 

lodowisku i wiele konkursów z nagrodami!

Koncert pod Wieżą
Jedyne w swoim rodzaju - plenerowe przedsięwzięcie 

muzyczne, które odbywa się co roku w wakacje, 

w magicznym miejscu: u podnóża Wieży widokowej – 

największej atrakcji turystycznej Krynicy-Zdroju. Wspaniali 

wykonawcy polskiej i światowej sceny muzycznej, 

nowoczesne aranżacje, doskonali prowadzący, a w gratisie 

każdy uczestnik koncertu otrzymuje niezapomniane widoki 

na urokliwy Beskid Sądecki. 

Festiwal Sera
Spędzając wakacje w Wiśle nie może Cię zabraknąć na 

naszym Festiwalu. Każdego roku, górna stacja kolei linowej 

Skolnity Ski&Bike Park zamienia się w wielkie targi serów 

regionalnych i rękodzieła. Głównymi punktami wieczoru 

są pokazy serowarstwa oraz koncerty znanych i lubianych 

zespołów regionalnych.

Liga Kubusiowego Narciarza 
Jedyne i niepowtarzalne zawody narciarskie dla dzieci! Liga 

odbywa się we wszystkich stacjach Grupy Pingwina i cieszy 

się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. 

Nasze zawody to: sportowa rywalizacja, świetnie spędzony 

czas i gwarancja atrakcyjnych nagród!
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Zabawne, pluszowe, dydaktyczne, funkcjonalne czyli takie, 

które chcesz zabrać ze sobą do domu jako pamiątkę lub 

podarować komuś w prezencie. 

Pingwin to wyjątkowo wdzięczna postać uwielbiana przez 

dużych i małych, dlatego Grupa Pingwina oferuje szereg 

gadżetów z naszym bohaterem. 

Znajdziesz u nas m.in.:

• klasyczne maskotki, 

• poduszki, 

• kocyki, 

• puzzle, 

• wyszywanki, 

• skarpetki,

• pocztówki, 

• magnesy na lodówkę, 

• smycze, 

• kubki,

• kolorowanki,

• czapki,

• kominy wielofunkcyjne,

• serię bajek.

PINGWINOWE 
GADŻETY

P

W każdej lokalizacji znajduje się “pingwinowa”  

szafa w której czekają prawdziwe cuda!
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Cały rok: Polana Aktywnego Pingwina (latem dmuchańce, 

tubing, łódeczki, zimą sanki i wyciąg taśmowy).

Zima: wyciąg taśmowy, szkolenia narciarskie, lodowisko, 

Liga Kubusiowego Narciarza.

Lato: Magiczna Osada z Edukacyjną Strefą Pingwina 

(wodna przygoda), pumptrack, wypożyczalnia rowerów, 

skok na gigantyczną poduchę, splash, tubing.

Cały rok: zagroda z alpakami, pontonowa karuzela.

Zima: szkolenia narciarskie, wyciąg taśmowy, 

przedszkole narciarskie, Liga Kubusiowego Narciarza.

Lato: Bike Park, wypożyczalnia rowerów, szkolenia 

rowerowe, plac zabaw z łódeczkami i dmuchańcem.

Cały rok: Wieża widokowa z historyczną ścieżką, 

tor tubingowy.

Zima: wyciąg taśmowy, sanki, szkolenia narciarskie,  

Liga Kubusiowego Narciarza

Lato: rodzinna strefa zabaw.

Cały rok: Wieża widokowa z edukacyjną ścieżką 

w koronach drzew, warsztaty dla dzieci.

Zima: szkolenia narciarskie, przedszkole narciarskie, 

wyciąg taśmowy, Liga Kubusiowego Narciarza.

Lato: Bike Park, szkolenia rowerowe, wypożyczalnia 

rowerów.

Zima: wyciąg taśmowy, szkolenia narciarskie, Polana 

Pingwinka, After Ski, Liga Kubusiowego Narciarza.

Lato: Bike Park, Arena Młodego Rowerzysty (plac zabaw, 

pumptrack, zewnętrzna siłownia), wypożyczalnia 

rowerów i rowerków biegowych Puky, mini slalom dla 

najmłodszych, szkolenia rowerowe. 

SLOTWINY ARENA

Dla dzieci
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Wyselekcjonowane zabiegi wykonywane na wysokiej 

klasy kosmetykach renomowanych marek AROSHA,  

MARIA GALLAND Paris, VAGHEGGI, DE SAINT MALO, PCA 

Skin oraz przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia 

ICOONE LASER® pozwalają na maksymalny komfort 

zadbania o swoje ciało. Zabiegi odbywają się we 

wspaniałej atmosferze w oparciu o niezawodne dłonie 

naszych terapeutów.

Po powrocie ze stoku warto zregenerować organizm 

i przygotować go na kolejny dzień pełen wrażeń. 

Nowoczesne zaplecze basenowo-saunowe zapewni 

relaks, wycieszenie oraz pomoże odzyskać siły 

i witalność także po wędrówkach górskich czy po 

ciężkim tygodniu w pracy.

PRZEŻYJ 
WSPANIAŁE 
CHWILE

Niewątpliwym zwieńczeniem pobytu może okazać się rytuał Salve in Terra , gdzie główną areną ceremonii 

jest okrągłe, składające się z dwóch połówek łóżko dostępne jedynie w kilku miejscach w Polsce.

Romantyczny seans przeznaczony jest dla dwóch osób i rozpoczyna się nałożeniem na siebie wzajemnie 

odżywczej maski.

Pomieszczenie wypełnia się parą wodną, 

przez którą delikatnie przebijają się kolorowe 

światła. W tle gra wyciszająca muzyka, 

w rytm której łóżko porusza się przybliżając 

Was do siebie, co tworzy wyjątkową 

atmosferę. Temperatura oraz para panująca 

w pomieszczeniu przyspieszają wchłanianie 

maski, a seans wieńczy „tropikalny deszcz”.
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Z okazji nadchodzących Walentynek przedstawiamy Wam 

najbardziej romantyczne miejsca w Grupie Pingwina.

- Wieża widokowa Krynica-Zdrój w Słotwiny Arena 

była już wielokrotnie świadkiem, a zarazem głównym 

planem zaręczyn jak i ślubu. Pracownicy mają ogromne 

doświadczenie w pomocy w przygotowywaniu 

niespodzianek. Spacer w koronach drzew, piękne widoki - 

czy może być coś bardziej romantycznego? 

- Czarny Groń i Hotel & SPA Czarny Groń położone 

w Beskidzie Małym to ulubione punkty na mapie Polski Par 

Młodych. Marzysz o bajkowym, niezapomnianym weselu? 

Planujesz weekendowy wyjazd we dwoje? Koniecznie 

zapoznaj się z ofertą!

- Skolnity Wisła Ski & Bike Park czyli najbardziej popularna 

miejscówka do Instagramowych zdjęć to zachwycający 

widok z „dachu” Wisły, ale także przytulna karczma, 

w której w kameralnej atmosferze „padło” już niejedno 

wyznanie. 

- Kasina Ski&Bike Park szczyci  się  widokami z górnej stacji 

kolei krzesełkowej, jakich może pozazdrościć niejeden 

obiekt. Beskid Wyspowy jest niebywale urokliwy i może 

stać się cudnym plenerem do uczuciowych uniesień.

- Restauracja w ON Kurza Góra to wymarzone miejsce 

na romantyczną kolację poprzedzoną spacerem po 

bezkresach łąk Warmii i Mazur, a także Wieży widokowej! 

Jeśli jesteście w okolicy, polecamy!

SZUKASZ 
IDEALNEGO MIEJSCA 
NA ZARĘCZYNY, ŚLUB LUB CHWILE WE DWOJE?S
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MAPA POLSKI 
SMAKOSZA

Cudowna, aromatyczna kuchnia, która przyciąga 

nawet największych smakoszy. Sezonowe menu, 

przygotowywane z lokalnych produktów przez Szefa 

Kuchni Patryka Wiśniewskiego pozwoli Wam poznać 

regionalne dania w nowej odsłonie. Z uwagi na 

lokalizację naszego ośrodka (Mazury) szczególną uwagę 

warto zwrócić na sandacza czy zupę rybną, dla której 

nasi Klienci wracają z odległych zakątków całej Polski. Dla 

miłośników słodkości polecamy desery ze szczególnym 

uwzględnieniem wyśmienitej, słodkiej BEZI wypełnionej 

serkiem mascarpone w otoczeniu owoców. Na Kurzej 

Górze wyjątkowo smakuje pizza z pieca opalanego 

drewnem, a dla najmłodszych gości przygotowane 

zostało menu dziecięce.

Odwiedzając Beskid Sądecki nie możecie pominąć 

Restauracji „Widokowej” Słotwiny Arena. Znajdziecie 

ją tuż przy dolnej stacji kolei linowej Słotwiny Arena. 

Z okien możemy 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. Jednak danie, które pozwoli 

przenieść się w czasie i wspominać lata dzieciństwa - 

to pierogi. Są przepyszne i ręcznie robione, a farsz sam 

rozpływa się w ustach… To miejsce zachwyca gości 

swym 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.

Na górnej stacji kolei linowej Skolnity powstała 

przestronna, 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 Wisły. Hitem 

w karczmie jest Sznycel Skolnity i Pingwinowa kluska 

na parze z marmoladą, oblana gorącym budyniem - 

ślinka cieknie, prawda? A to nie wszystko… burgery 

w wykonaniu kuchennej ekipy są niezapomniane 

(zarówno pod względem smakowym jak i wizualnym…). 

Może dlatego, że Darek (Szef kuchni) cały czas twierdzi, że 

jak kucharz jest zakochany, to cały czas tworzy arcydzieła 

kulinarne… Wierz mi na słowo lub sam spróbuj! Darek 

jest cały czas zakochany!

CZYLI GDZIE ZJEŚĆ I CZEGO SPRÓBOWAĆ PODCZAS SWOICH PODRÓŻY Z PINGWINEM

SLOTWINY ARENA
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Szukacie czegoś w okolicach Krakowa? Stacja narciarska 

Kasina i działający na jej terenie Bike Park mogą poszczycić 

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, która - bądźmy szczerzy 

- jest najlepsza jaką zjecie! Na dopełnienie brzuchów 

polecamy ciasto (obojętnie które – wszystkie są grzechu 

warte i do tego zimową herbatę… Warto wspomnieć, że na 

górnej stacji kolei powstaje Muzeum Motorowerów, które 

będzie obowiązkowym miejscem do odwiedzin i wypicia 

przepysznej kawy w klimacie retro.

Będąc w okolicach Andrychowa warto odwiedzić Czarny 

Groń, który posiada bogatą ofertę kulinarną, latem 

skupioną 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 serwuje 

dania kuchni polskiej w bardzo wykwintnej, nowoczesnej 

odsłonie. Śmiało można napisać, że dania Mariusza 

pozwalają rozwinąć Twoją wyobraźnię i zaspokoją kubki 

smakowe nawet wymagających smakoszy.

Oberża Czarny Groń to przede wszystkim pyszna pizza 

z pieca opalanego drewnem, przygotowana w całości 

z włoskich składników. Tutaj menu osobiście komponuje 

Szef Kuchni Dominik Gąska, znajdziecie w nim tradycyjne 

dania polskie, jak barszcz, pierogi czy klasyczny żurek. 
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DWIE WIEŻE GRUPY PINGWINA

JUŻ WKRÓTCE WIELKIE OTWARCIE
NOWEJ ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ WARMII I MAZUR

Na turystycznej mapie Polski wyrosła nowa atrakcja: 
w Kurzętniku, u wrót województwa warmińsko 
- mazurskiego, wzniesiona została Wieża widokowa 
wykonana całkowicie z drewna oraz prowadząca do 
niej najdłuższa drewniana ścieżka napowietrzna 
w Polsce. 

Do niesamowitej wieży pnącej się na wysokość 70 

m od podnóża góry, prowadzi ścieżka o długości 

przekraczającej dwa kilometrów. Sama konstrukcja 

drewnianej wieży mierzy 35 metrów, a więc mniej 

więcej tyle, ile dwunastopiętrowy wieżowiec. Aby 

wejść na platformę widokową umieszczoną na wieży 

trzeba przejść około dziesięć tysięcy kroków po 

skonstruowanych pochylniach, jest to zatem ambitny 

cel dla osób aktywnych oraz tych o ograniczonej 

zdolności ruchowej którym zależy na utrzymaniu 

dobrej formy!

Obiekt wzniesiony na szczycie Kurzej Góry jest 

siostrzaną wieżą jednej z najpopularniejszych atrakcji 

turystycznych Beskidów – Wieży Widokowej w Krynicy 

Zdrój. Podobnie jak wieża w Krynicy, także i ta, jest 

dziełem zespołu cieśli z Nowego Sącza, pracujących pod 

pilnym okiem konstruktora z Bukowiny Tatrzańskiej - 

Staszka Czernika.

- Zbudowaliśmy tę wieżę wykorzystując nasze 

wieloletnie doświadczenie z realizacji wielu obiektów 

zrealizowanych w stylu podhalańskim – mówią 

Stanisław Czernik i Wojciech Trzebunia. – W tym 

przypadku zamiast świerku lub jodły zastosowaliśmy 

niezwykle wytrzymałe i trwałe drewno jakim jest akacji. 

Ta wieża postoi tu w znakomitym stanie przez wiele lat.
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Na szczyt mogą dostać się nie tylko ci najbardziej aktywni. 

Dzięki przyjaznej konstrukcji ścieżki i progresji tarasu 

widokowego wieży, na sam wierzchołek bez trudu mogą 

dotuptać nawet małe dzieci. Wieża jest także przystosowana 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

 Po co wchodzić na wieżę – mógłby ktoś zapytać. Przede 

wszystkim samo wchodzenie na tak niecodzienną 

konstrukcję, utrzymującą się wyłącznie na elementach 

drewnianych, jest niezwykłym przeżyciem i ciekawym 

doświadczeniem. Po drugie warto poświęcić swój czas 

na taki podniebny spacer, ponieważ z góry rozciąga się 

niesamowity widok: między innymi na trasy narciarskie, 

które zostały poprowadzone z wierzchołka Kurzej Góry 

na sam dół (wieża jest częścią działającego prężnie od 

lat całorocznego ośrodka sportowego na Kurzej Górze, 

dysponującego znakomitymi trasami zjazdowymi dla 

amatorów narciarstwa, lodowiskiem oraz największym 

w Europie kompleksem tras tubingowych). Drewniana 

ścieżka poprowadzona jest tuż nad trasami, dzięki czemu 

ci, którzy nie jeżdżą, mogą podziwiać narciarzy z lotu ptaka.

Poza tym warto zadać sobie odrobinę trudu wspinając się 

na szczyt wieży, aby nasycić wzrok widokiem zakoli jednej 

z najpiękniejszych polskich rzek - Drwęcy – i to u samych jej 

źródeł, wśród Wzgórz Dylewskich i pobliskiego Pojezierza 

Brodnickiego. Przy dobrej pogodzie z wieży rozciąga się 

widok na około 30 – 40 km.

O przyrodzie podziwianej z góry można się sporo 

dowiedzieć w czasie spaceru wzwyż i z powrotem także 

dzięki stanowiskom edukacyjnym i multimedialnym 

kioskom. Ścieżka edukacyjna obejmuje też tematykę 

historyczną - Wieża góruje wszak nad terenami, które 

w średniowieczu znalazły się w samym centrum konfliktu 

polsko-krzyżackiego. To właśnie pod Kurzętnikiem miała 

pierwotnie rozegrać się wielka bitwa, która ostatecznie 

została stoczona pod pobliskim Grunwaldem – król 

Władysław Jagiełło zarządził odwrót, aby uniknąć walki 

w czasie przeprawy przez rzekę. Po latach właśnie tu 

przebiegała granica między zaborem pruskim i rosyjskim. 

Zwiedzający ponadto mogą zapoznać się z historią 

rozmaitych grup etnicznych zamieszkujących te ziemie 

oraz z ich bogatą kulturą. 

Prace budowlane, w tym szczególnie ciesielskie, trwały na 

szczycie i zboczach Kurzej Góry od 2019 roku. Wieża jest 

drugą tego rodzaju atrakcją w Polsce, po wieży widokowej 

w Krynicy-Zdrój, także wybudowanej staraniem Grupy 

Pingwina i nagrodzoną tytułem „Budowy Roku 2019” 

w plebiscycie organizowanym przez Polski Związek 

Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru 

Budowlanego.
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Jesteśmy ciekawi świata. I choć z upływem czasu zadajemy 

mniej pytań niż kiedy byliśmy dziećmi, to jednak drzemią 

w nas odkrywcy, którzy lubią wyruszać na podbój 

nieznanych lądów. Często zapominamy, jak bardzo 

jesteśmy spragnieni podróży, wspinaczek na górskie 

szczyty, spacerów wśród budzącej się do życia przyrody, 

dotyku Ziemi, obserwacji życia mieszkańców łąk i lasów, 

widoków, które choć tak naturalne, nieustannie nas 

zachwycają. Takie wyprawy są jak rozrywanie w pośpiechu 

prezentu świątecznego, który ktoś zapakował w kilka 

warstw papieru, bowiem nie wiemy, co kryje kolejny szczyt 

lub jaki widok ujrzymy za zakrętem ścieżki. 

Wieże widokowe mają w sobie moc! Im wspinamy się 

wyżej, tym bliżej nam do dotknięcia nieba. Choć rozum 

podpowiada, że to niemożliwe, to serce czuje, że z każdym 

krokiem jest nam łatwiej podskoczyć do chmur. Może 

w dzieciństwie myśleliście, że białe obłoki, układające się 

w różnorodne kształty smoków, rycerzy czy księżniczek 

– to wata cukrowa.  Może nadal macie ochotę oderwać 

kawałek chmury? 

Wyjście na wieżę widokową kojarzy nam się gównie 

z mozolną wędrówką po schodach. Ale miejsca, które 

chcemy Wam zaprezentować zapewniają przyjemny 

i niemęczący spacer. Droga na szczyt wiedzie drewnianą 

ścieżką, która powoli wznosi nas, niczym czarodziejska 

machina, coraz wyżej i wyżej.  Przedstawiamy Wam 

dwie wieże i dwie ścieżki, dwa miasta i dwie podróże  

w przeszłość. 

Pierwsza z nich to Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju 

- zachwycająca naturalnością i autentycznością.  

Spacerując nią, obserwujemy życie królestwa drzew, 

noszących w sobie historię ptaków, które na nim osiadają 

czy wiewiórek, które skaczą zwinnie po ich gałęziach. 

Delikatnie poruszający liśćmi wiatr tworzy niezwykłą 

melodię, którą możemy zanucić po powrocie do domu, gdy 

zapragniemy znów przenieść się w to magiczne miejsce. 

Metr po metrze wznosimy się coraz wyżej, a widoki stają 

się coraz wyraźniejsze. Najpierw pomiędzy drzewami 

prześwitują polany i szczyty gór, potem coraz piękniejsza 

panorama Krynicy-Zdroju rozpościera się przed naszymi 

oczami. Ale to tylko część tego obrazu. Wieża widokowa 

wraz ze ścieżką w koronach drzew w Słotwinach Arena 

skrywa wiele tajemnic, które nie sposób odkryć, gdy 

przebiegniemy szybko tę trasę. Przystając na tarasach 

widokowych poczujemy jakbyśmy na chwilę zatrzymali 

czas i przenieśli się miliony lat wstecz, by ujrzeć błękitne 

morze skrywające niezwykłe bogactwo życia. Nasz 

wehikuł czasu może nas przenieść do chyży łemkowskiej, 

byśmy poobserwowali życie Jaśka i jego rodziny czy do 

drewnianych cerkwi, przepięknych pamiątek dawnych 

czasów. A zanim wzniesiemy się na sam szczyt wieży, 

warto poznać mieszkańców okolicznych lasów i łąk oraz 

opowieści postaci ze słowiańskiej mitologii - troskliwego 

julka, opiekuńczego bzionka, złośliwego chochlika i 

porywistej powieruchy. 

WIEŻE WIDOKOWE
MAJĄ W SOBIE MOC!W
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Druga wieża wznosi się dumnie w miejscowości Kurzętnik, 

na Kurzej Górze. To miejsce owiane jest legendą, bowiem 

położone w pobliżu kurzętnickiego zamku było świadkiem 

niezwykłych wydarzeń. To tu, o mały włos, a polskie 

i litewskie wojska wpadłyby w przygotowaną przez 

krzyżaków zasadzkę i bitwa pod Grunwaldem nie byłaby 

najchwalebniejszym zwycięstwem oręża polskiego. Dzięki 

zapiskom w historycznych kronikach możemy dowiedzieć 

się, jak to polsko-litewskie wojska, zbliżając się do zamku 

w Kurzętniku były tuż, tuż od wpadnięcie w zasadzkę 

przygotowaną przez Krzyżaków. Pola przy rzece Drwęcy 

były miejscem, w którym przebiegłość mistrza Zakonu 

Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w 

Jerozolimie Ulricha von Jungingena spotkała się z rozwagą 

króla Władysława Jagiełły! Ten pojedynek mógł wygrać 

tylko jeden z wielkich przywódców i dziś wiemy który, ale 

wydarzenia z lipca 1410 roku, mogły mrozić ówczesnym 

krew w żyłach.  

Spacer drewnianą ścieżką pozwoli nam na podróż w 

czasie, do początków piętnastego wieku, gdy kurzętnicki 

rynek tętnił życiem, a nad nim dumnie wznosił się 

warowny zamek, którego tajemnic, według miejscowych 

legend, pilnowała Czarna Księżniczka. Ciekawe skąd 

wzięła się nazwa dawnego grodu i jak bardzo związana 

była z popularnym drobiem? Wielu odpowiedzi udzieli 

nam Janko, zamkowy skryba, który jest przewodnikiem po 

tej niezwykłej trasie. Poza historycznymi faktami, młody 

kronikarz opowie nam legendy: o zwaśnionych braciach, 

smutnej księżniczce i niezwykłej lutni.

Ścieżki dydaktyczne są doskonałą formą edukacji dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, ponieważ wzbogacają wiedzę, 

sprzyjają rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu 

a zarazem pomagają dostrzec ślady przeszłości, zrozumieć 

kim jesteśmy oraz co kryją miejsca, które odwiedzamy. 

Zabawa powinna być nieodłączną częścią edukacji, 

tak, by samodzielnie, poprzez twórczą pracę, odkrywać 

najciekawsze informacje na temat zjawisk zachodzących 

wokół nas.

Trasy prowadzące na szczyt naszych wież wiją się delikatnie 

jak spirale i z każdym metrem przybliżają do miejsc, których 

nie da się opisać za pomocą słów. Dajcie się namówić 

na spacer, podczas którego poczujecie bliskość natury, 

usłyszycie szepty historii i zobaczycie najpiękniejsze 

obrazy malowane tylko naturalnymi barwami.

zdjęcie poglądowe
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Ośrodki Grupy Pingwina mogą poszczycić się także 

najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie 

tworzenia świeżego śniegu i przygotowania tras 

narciarskich. Od wielu lat współpracujemy ze światowym 

liderem w produkcji systemów naśnieżania - Techno Alpin 

oraz Kaessbohrer producentem ratraków Pisten Bully.

Dlaczego to takie ważne?

Nowoczesna technologia to gwarancja większej  

wydajności, nasze armaty śnieżne mogą pracować w tzw. 

temperaturach granicznych. Oznacza to, że wcześniej 

rozpoczynamy sezon zimowy i później go kończymy. 

Jednocześnie technologia ta pozwala dbać o środowisko 

naturalne.

Cały proces sterowany jest za pomocą komputera 

i precyzyjnej prognozy pogody z naszych stacji meteo. 

Łącznie w naszych ośrodkach pracuje ponad 150 

nowoczesnych armat śnieżnych.

Ale na tym nie koniec…

Wiecie, że istnieją fabryki świeżego śniegu? Znajdziecie je 

w ośrodku narciarskim KURZA GÓRA w Kurzętniku.

Świeży śnieg powstaje poprzez zmrażanie krystalicznie 

czystej wody pochodzącej z własnych ujęć głębinowych. 

Zmrażanie wykonuje specjalistyczne urządzenie, tzw. 

SNOW FACTORY marki Techno Alpin – najnowocześniejsze, 

światowe rozwiązanie w dziedzinie naśnieżania. Olbrzymie 

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE, 
ŚWIATOWE ROZWIĄZANIA 
W DZIEDZINIE NAŚNIEŻANIA

N
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6. Wiosną śnieg 
    topnieje i zasila 
    wody gruntowe.

1. Wodę czerpiemy 
    z własnej studni. 2. Sercem  Fabryki Świeżego Śniegu jest 

    ogromny zmrożony bęben zmieniający wodę 
    w kryształki lodu. Nowoczesna technologia 
    pozwala na niskie zużycie energii.

3. Uformowane płatki 
    śniegu wędrują
    rurami na dowolne 
    miejsce stoku.

4. Rura pneumatyczna śnieży 
    płatkami o temperaturze 
    jądra -5°C. Dzięki kumulacji 
    energii chłodu proces topnienia 
    jest znacznie spowolniony.  

    Do wyprodukowania 
    śniegu, używana jest 
    tylko i wyłącznie woda. 5. Dwa razy dziennie nowoczesne 

    ratraki przygotowują idealny 
    sztruks czekający na narciarzy 
    na wszystkich stokach Grupy 
    Pingwina.

1

2

3

5

6
4

Jak działa Fabryka Świeżego Śniegu

dwie maszyny, które stoją w Kurzętniku zapewniają 

narciarzom doskonałe warunki niezależnie od pogody!

Fabryka Świeżego Śniegu pracuje niezależnie od 

temperatury powietrza, schładzając wodę, która 

znajduje się wewnątrz olbrzymiego kontenera, aż do jej 

zamarznięcia. Następnie w urządzeniu formowane są 

pojedyncze, suche płatki śniegu o średnicy 1 mm. Są one 

wyrzucane na zewnątrz za pomocą rur transportowych, w 

dowolne miejsce na stoku na odległość 200 m. Temperatura 

jądra każdego płatka śniegu wynosi minus 5 stopni 

Celsjusza. Dzięki dodatkowej kulminacji chłodu wewnątrz 

maszyny, proces topnienia płatków śniegu jest znacznie 

spowolniony. Kiedy śnieg na wiosnę stopnieje – woda 

powraca do warstw gruntowych: w tym sensie system 

pracuje w obiegu zamkniętym.

Zestaw SNOW FACTORY produkuje aż 420 metrów 

sześciennych śniegu na dobę. Aby trasy narciarskie i 

saneczkowe były idealnie naśnieżone, musi pracować 

przez kilka tygodni. Następnie pokrywa śnieżna jest 

rozprowadzana po stoku przez ratraki. 

Flota ratraków Pisten Bully

Maszyny o tej nazwie pozwalają nam „zarządzać śniegiem”, 

nasi eksperci – czyli operatorzy ratraków doskonale 

wiedzą, jak to robić. Ratrak to pojazd gąsienicowy, który 

posiada nowoczesny i ekologiczny silnik o mocy często 

przekraczającej 500 (KM)! Na przodzie ratraka znajduje 

się lemiesz, za pomocą, którego przesuwane są masy 

śniegu. Ratrak wyposażony jest także w multifrez, który 

odpowiada za tworzenie ulubionego przez narciarzy 

„sztruksu”. Musicie wiedzieć, że kabina tego pojazdu jest 

bardzo wygodna i nowoczesna, można ją porównać do 

kokpitu samolotu. Operator ma do dyspozycji joystick i 

wiele inteligentnych systemów wspomagania. Jednym z 

nich jest SNOWSat – system satelitarny, który mapuje stok, 

dzięki tym informacjom mamy dokładną wiedzę o grubości 

pokrywy śnieżnej. Standardem w Grupie Pingwina jest to, 

że nasze stoki są ratrakowane dwa razy w ciągu doby!
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Skolnity Ski&Bike Park w 2018 roku podpisał 

umowę sponsorską z klubem sportowym z Wisły. 

Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła, bo 

o nim mowa zrzesza dzieci i młodzież trenującą 

m.in. skoki narciarskie oraz koszykówkę. W jego 

szeregach pojawiają się także znane nazwiska! 

Mistrz Świata z Obersdorfu z 2021 roku i letni Mistrz 

Polski z Zakopanego z 2021 - Piotrek Żyła jest 

również członkiem wiślańskiego klubu.

Trzymamy kciuki za kolejny sezon WSS Wisła, oby 

pingwin przyniósł szczęście Piotrkowi i pozostałym 

klubowiczom.

Ten kto odwiedził Skolnity Ski&Bike Park wie, że 

charakterystycznymi zwierzętami w Wiśle są nie tylko 

pingwiny, ale również alpaki!

Od kilku lat na górnej stacji kolei linowej mieszkają alpaki 

Kenzo i Lewis. Ich zagrodę można odwiedzać przez cały 

rok. Alpaki pochodzą z gór Ameryki Południowej, więc 

dzięki swoim futrom niskie temperatury nie są im straszne. 

Zwierzęta te są bardzo towarzyskie, inteligentne i zabawne. 

Podczas przerwy w jeżdżeniu na nartach koniecznie 

wpadnijcie je poznać, zagroda znajduje się  kilka kroków 

od Karczmy.

Skąd wziął się nasz pingwin na 
nartach Piotra Żyły?

ALPAKI 
Czy wiesz, że zimą spotkasz alpaki na dachu Wisły?A
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SPORTOWA ZIMA dla dzieci i młodzieży  - to akcja 

CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) Grupy 

Pingwina mająca na celu zachęcenie dzieci z gminy, 

w której znajduje się konkretna stacja narciarska 

do aktywnego spędzania czasu na nartach lub 

snowboardzie.

Zależy nam na tym, aby narciarstwo nie było 

sportem elitarnym, a aktywnością którą 

może uprawiać każdy. Często problemem jest 

dostępność ze względu na czynniki ekonomiczne. 

Grupa Pingwina wprowadziła akcję promocyjną, która 

umożliwia dzieciom w wieku szkolnym zakup 
całodziennego karnetu narciarskiego za 15 zł. 

Latem Bike Parki Grupy Pingwina przygotowały 

promocyjne karnety rowerowe.

MY ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 
DLA MIESZKAŃCÓW!

U NAS ZREALIZUJESZ 
BON TURYSTYCZNY
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5 stacji narciarskich w Polsce czyli 5 miejsc w których Nuda się nie uda! 
Dlaczego? Za sprawą naszej rozwijającej się infrastruktury.  
Planując weekendy czy ferie warto zawitać w progi Grupy Pingwina. 

Luksusowy Hotel **** & Spa Czarny Groń, przepięknie 

położony w malowniczym Beskidzie Małym to 

doskonały wybór zarówno dla szukających odpoczynku 

od zgiełku miejskiego, jak i miłośników nart 

i turystyki górskiej. Obiekt posiada bogatą ofertę 

gastronomiczną (Restauracja i Oberża), kosmetyczną 

(centrum odnowy biologicznej, fryzjer, strefa saunowo-

basenowa) oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, 

zarówno w zimie jak i w lecie. Nowoczesny ośrodek 

narciarski z licznymi trasami oraz jednym z najlepszych 

w Polsce - TIGER Snowpark, Pumptrack, Magiczna Osada, 

Edukacyjna Strefa Pingwina, sala zabaw, paintball, 

kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów tradycyjnych, 

elektrycznych, basen z brodzikiem i saunami, 

animacje oraz imprezy okolicznościowe, a w zimie 

stok i nowoczesny ośrodek narciarski z licznymi trasami 

i jednym z najlepszych w Polsce snowparkiem. 

Zimowa i letnia Polana Aktywnego Pingwina oferująca 

zimą: narty i sanki, a latem dmuchańce - sprawią, że każde 

dziecko spędzi cudowny czas, a rodzice będą mogli cieszyć 

się chwilą dla siebie. 

Sztuczne naśnieżanie i oświetlenie

POZNAJ NAS LEPIEJ! P
czarnygron.pl
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Jeden z najbardziej znanych na 

południu Polski zimowych ośrodków 

narciarskich, posiadający 10 km 

tras, 2 nowoczesne, wyprzęgane 

wyciągi krzesełkowe z osłonami 

przeciwwiatrowymi, wyciąg taśmowy 

dla najmłodszych, nowoczesny system 

naśnieżania, restaurację i hotel - latem 

zamienia się w doskonałe miejsce dla 

miłośników przyrody. Liczne szlaki 

turystyczne, a przede wszystkim 

atrakcja na skalę kraju - pierwsza w 

pełni drewniana Wieża widokowa, 

z ponad kilometrową ścieżką 

w koronach drzew przyciągają fanów zapierających dech w piersiach widoków. Do Wieży można dostać się albo koleją 

krzesełkową, co stanowi rozrywkę samą w sobie, bądź specjalną utwardzoną drogą leśną. Olbrzymi parking na ponad 

300 samochodów ucieszy zmotoryzowanych turystów. Dla najmłodszych gości przygotowane zostały trójkołowe rowerki 

Puky, które będą wspaniałym towarzyszem i wybawieniem w podróży dla małych nóżek. Po spacerach zapraszamy na 

przepyszną pizzę z pieca opalanego drewnem. Duża liczba letnich, plenerowych imprez oraz warsztatów będzie stanowić 

doskonałą propozycję dla całych rodzin! 

Szusowanie na nartach tuż pod 

Krakowem? To musi być Kasina 

Ski&Bike. Rodzinny ośrodek narciarski, 

z nowoczesną koleją krzesełkową 

z osłonami przeciwwiatrowymi 

trasami zjazdowymi o łącznej 

długości prawie 2700 metrów. Kolej 

w lecie wywozi także wielbicieli 

rowerów górskich. Największy 

w Polsce Bike Park działający od 

wiosny do jesieni w Kasinie Wielkiej 

to 9 tras o zróżnicowanym stopniu 

trudności, Pumptrack, Arena Młodego 

Rowerzysty, wypożyczalnia rowerów 

oraz szkolenia rowerowe. Ta oferta, stwarza możliwości aktywnego wypoczynku zarówno dla zaawansowanych 

rowerzystów, jak i tych, którzy swoją górską przygodę chcieliby dopiero rozpocząć. Malownicze krajobrazy, piękne 

lasy pokrywające wzgórze Śnieżnicy, oraz przepyszne jedzenie w Karczmie sprawią, że każdy będzie chciał tu wracać, 

a drewniany ekologiczny plac zabaw oraz liczne imprezy plenerowe ucieszą każde dziecko. 

slotwinyarena.pl

kasinaski.pl

SLOTWINY ARENA
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Czy wiecie gdzie jest największy 

tubing w Polsce? To właśnie tu, 

w Kurzej Górze na Warmii i Mazurach. 

Zimą to przede wszystkim: najdłuższa 

trasa zjazdowa w północnej Polsce, 

trzy oświetlone, zróżnicowane trasy 

narciarskie, zimowy park rozrywki 

dla najmłodszych, lodowisko 

o powierzchni 800m2 oraz Szkółka 

Narciarska „Kurza Akademia”. Po 

całodniowej zabawie na śniegu, 

lodowisku, sankach bądź tubingu 

można uzupełnić poziom energii 

w restauracji, serwującej pyszne dania. Na Kurzej Górze powstaje właśnie druga Wieża 

widokowa Grupy Pingwina, której otwarcie zbliża się wielkimi krokami. Wieża widokowa 

stanie pomiędzy trasami zjazdowymi, a prowadzić do niej będzie blisko 2 km ścieżka 

edukacyjno-przyrodnicza. 

Byliście kiedyś na “Dachu Wisły”? Tak 

potocznie nazywany jest całoroczny 

ośrodek Skolnity w samym centrum 

Wisły, który swoim gościom oferuje 

szereg zimowych i letnich atrakcji. 

800 metrowa, czteroosobowa kolej 

linowa, a zimą ośrodek narciarski 

z dwiema oświetlonymi, różniącymi 

się stopniem trudności trasami 

narciarskimi, Polaną Pingwina dla 

początkujących narciarzy oraz dzieci 

chcących pojeździć na sankach, szkołą 

narciarską i wypożyczalnią. Latem 

w ośrodku możemy skorzystać z trzech jednokierunkowych tras rowerowych o łącznej długości prawie 9 km bądź wypić 

kawę na pięknym tarasie z widokiem na góry, podczas, gdy dzieci będą bawiły się w prawdziwym, drewnianym domku na 

drzewie. Na dachu Wisły mieszkają także jedyne w Wiśle alpaki oraz osiołek.

skolnity.pl
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Dla wszystkich miłośników freestyle’u i mocnych 

wrażeń powstał jeden z największych snowparków 

w Polsce, o powierzchni aż 23 800m2 oraz długości 

ponad 300 m, w którym w zależności od warunków 

śniegowych i zapotrzebowania do dyspozycji jest 

ponad 15 przeszkód w kilku liniach. 

Przeszkody są codziennie shapowane oraz regularnie 

zmieniane przez profesjonalistów. Snowpark jest 

oświetlony więc jest czynny również podczas Nocnej 

Jazdy od 18:00 do 22:00. 

Obiekt wyposażony w naśnieżanie oraz najnowszy 

ratrak PistenBully ParkPRO 400, dzięki któremu 

przygotowanie go odbywa się na wysokim poziomie.

Profesjonalnie zaprojektowany ciąg przeszkód 

o różnej skali trudności rozmieszczonych na 

trasie długości blisko 400 m został stworzony 

przez specjalistyczną ekipę, budującą parki 

w największych kurortach w Alpach i na 

świecie. 

Jako jeden z najbardziej progresywnych 

parków w Polsce daje gwarancję wspaniałych 

lotów. Małe hopki i proste przeszkody jibbowe 

zagwarantują dobry start i bezpieczną zabawę 

początkującym freestyle’owcom, a trudniejsze 

rurki pozwolą wykazać się zaawansowanym 

riderom i narciarzom.

Tiger Snow Park

Snow Park
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GrupaPingwina.pl

Rusz się z Kubusiem i weź udział w sprawdzianie 

umiejętności w SLALOMIE GIGANCIE na CZAS.

Kubuś przygotował super nagrody, więc jeśli tylko 

jeździsz na snowboardzie lub nartach, masz rocznikowo 

od 4 do 13 lat to przybywaj zmierzyć się z czasem na 

naszej trasie!

Dla każdego zawodnika/zawodniczki Kubuś przewidział 

upominki, a dla najlepszych w 4 kategoriach wiekowych 

czekają fantastyczne nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy zarówno narciarzy jak 

i snowboardzistów!

ZAPRASZAMY NA 

LIGĘ KUBUSIOWEGO 
NARCIARZA W 2022!Z

15.01 - Czarny Groń - Rzyki
29.01 - Kasina Ski - Kasina Wielka
05.02 - Kurza Góra - Kurzętnik
12.02 - Skolnity - Wisła
19.02 - Słotwiny Arena - Krynica-Zdrój

Dlaczego warto spędzić ferie w Polsce? 

Nastał dziś czas, kiedy pokochaliśmy na nowo nasz 

kraj i zaczęliśmy go odkrywać. Zastanawiacie się, 

jak zaplanować swój wolny czas zimowy? Krótko 

i konkretnie odpowiadamy, jakie argumenty są za 

spędzeniem ferii u nas:

Terminy ferii zimowych 2022:
17 - 30 stycznia 2022 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie

14 - 27 lutego 2022 r. 
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 



 

 
Travellers’ Choice TripAdvisor 2017 & 2019 & 2021

III miejsce Turystyczne Skarby Małopolski, 

kat. Sielskie klimaty - wypoczynek na wsi 2021 

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

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”

Certyfikat „Produkt Warmia Mazury”

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 Ogólnopolski Ranking onet małe stacje 

narciarskie 2019

III miejsce Beskidzkie Mistrzosta Stoków 2017

     

I miejsce w konkursie architektonicznym 

Budowa Roku

Wyróżnienie znakiem Laur Eksperta 

Wyróżnienie Turystyczne Skarby Małopolski

Certyfikat jakości „Polskie Szlaki Polecają!”

WYRÓŻNIENIA 
I NAGRODY

Kasina Ski&Bike Park

Kurza Góra

Słotwiny Arena

Hotel****&SPA Czarny Groń 
i stacja narciarska

Skolnity Ski&Bike Park

Wieża widokowa Krynica-Zdrój






