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POWIEDZ 
o nas swojemu 
PRZYJACIELOWI !!!

Redakcja Gazety: Grupa Pingwina. 
Egzemplarz bezpłatny.   
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Świetne warunki narciarskie, doskonały serwis, najnow-
szej generacji wyciągi, idealnie wyratrakowany stok 
i profesjonalne trasy rowerowe, a do tego uprzejma 
obsługa - to wyjątkowe na mapie Polski, całoroczne 
ośrodki narciarsko–rowerowe, należące do Grupy 
Pingwina.

Grupa Pingwina skupia pięć całorocznych ośrodków 
narciarsko-rowerowych, które znajdują się 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 
w Kurzętniku). Pasjonaci białego szaleństwa (narciarze 
i snowboardziści), miłośnicy dwóch rowerowych kółek, 
amatorzy spacerów wśród koron drzew – każdy znajdzie, 
w jednym z tych malowniczych miejsc, coś dla siebie. 
Serdeczna atmosfera oraz letnie i zimowe atrakcje 
przyciągają całe rodziny. Dbałość o wysoką jakość 
obsługi, nowoczesną infrastrukturę, unikalny całoroczny 
karnet ośrodków Grupy Pingwina. 

Zapraszamy do lektury!

GRUPA

wyjątkowe miejsca
na mapie Polski zimą i latem

PINGWINA
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Nasze TOP EVENTY

After Sylwester
Sylwester za szybko przeleciał? Musieliście go spędzić 
w pracy? Z pomocą przychodzi Skolnity, który co roku, 
tydzień po Sylwestrze, organizuje “poprawiny”. To nie déjà 
vu: znowu nocna jazda, DJ i zabawa do północy.

Sylwester na stoku
Wszystkie stacje narciarskie Grupy Pingwina zapraszają 
do wspólnego pożegnania starego roku. Gwarantujemy, 
nie ma lepszego wejścia w Nowy Rok niż na nartach 
czy desce. Nocna jazda, zabawa z DJ-em, szampan 
o północy i czas spędzony w gronie sportowych freaków. 
A rano? Budzicie się w dobrym humorze, bo pierwsze 
postanowienie noworoczne: “więcej sportu” już zostało 
wdrożone. 

Darmowe testy Salomon
i Atomic
Chciałbyś kupić swoje wymarzone narty, ale nie wiesz, które 
to tak naprawdę są? Nic prostszego! Warto przetestować 
kilka modeli przed zakupem. Taką możliwość daje Wam 
Salomon i Atomic podczas darmowych testów. Sprawdź 
przed wyjazdem na nasze stoki, w jakich terminach 
w którym ośrodku odbywają się testy. Sprzęt z najnowszej 
kolekcji zimowej 2022/2023 Salomon oraz Atomic - do 
wyboru i do koloru! 

N
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Walentynki na stoku
Gdy ktoś wpadł Ci w oko, ale nie wiesz jak zagadać 
- zaproponuj wspólne narty. Przy kasie dowiecie się 
o promocji "DAJ BUZIAKA I ODBIERZ DRUGI KARNET 4H 
GRATIS". Okazja do pocałunku jak znalazł! Na narty 
we dwoje i pyszny obiad zapraszają wszystkie stacje 
narciarskie Grupy Pingwina. 

Splash
Czarny Groń i Słotwiny Arena co roku zapraszają na 
narciarskie zakończenie sezonu w iście szalonym stylu! 
Impreza łączy narciarski i snowboardowy freestyle, 
sportową rywalizację, a przedsięwzięciu towarzyszą 
i dodają uroku kreatywne przebrania. Zbudowany na tę 
okazję specjalny basen służy uczestnikom do przejazdów 
i skoków. 

Gymkhana
Gymkhana to nic innego jak najlepsza retro impreza  
w sezonie! Stroje z dawnych lat, rodzinne zjazdy na 
miednicach, slalom na drewnianych tyczkach, to gwarancja 
świetnej zabawy. Słotwiny Arena zapraszają niezależnie od 
wieku, kondycji i umiejętności. 

Snow Expo SKI & SNB TEST
Skolnity gospodarzem tegorocznego Snow Expo na 
śniegu! To jedyny taki test narciarski w Polsce. Zobaczysz 
i przetestujesz narty, deski i akcesoria topowych marek. 
Dla każdego zapaleńca sportów zimowych – od 
amatora po profesjonalistę. Na SNOW EXPO spotkasz 
również zawodowych narciarzy, najlepszych sportowców 
i fachowców.
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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 muzyczną 
imprezą. Testy sprzętu narciarskiego, nocne jazdy After 
Narty Classic oraz After Narty Bikini Ski, balia z gorącą 
wodą, rozgrzewające drinki i konkursy z nagrodami.

Przejazd przez Knajpę
Jedno z flagowych oraz zwariowanych wydarzeń 
w Czarnym Groniu już na stałe wpisało się w harmono-
gram imprez zimowych tej stacji. Wjeżdżasz wejściem, 
wyjeżdżasz z drugiej strony… balkonem. Standardowo, 
w knajpie można stać, siedzieć lub konsumować - ale 
podczas tego wydarzenia, można przez nią przejechać na 
nartach, snowboardzie czy rowerze. Przy odrobinie fantazji, 
bardziej zaawansowani riderzy, nie tylko przejeżdżają, ale 
również wykonują widowiskowy skok.

Narty po góralsku
Skolnity planuje po raz drugi pokazać swoim gościom, 
jak wygląda góralska zabawa. Występy regionalnych 
kapel, pyszne dania i wiele zabawnych konkurencji dla 
całych rodzin. Wiecie co to są tynionki? To drewniane 
deski przypięte do butów skórzanymi paskami, można 
powiedzieć, że to prototyp nart skiturowych. Tylko na 
Skolnitym będziecie mogli spróbować jazdy na nich.
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MAPA POLSKI 
SMAKOSZA

Czarny Groń
Szusując w Beskidzie Małym masz szeroki wachlarz 
opcji. Szybką przerwę od nart zaliczysz w Knajpie Ski, 
tuż przy wyciągu. Zjesz tutaj m. in. soczystą grillowaną 
kiełbasę, żurek, a na słodko przepyszną szarlotkę. 
W sezonie zimowym 2022/2023 planowane jest 
otwarcie drugiej Knajpy - na szczycie kolei krzesełkowej 
(tuż obok Tiger SnowPark), w której zjesz przepyszny 
posiłek, a dodatkowo obejrzysz poczynania Riderów. W 
Restauracji Oberża (znajdującej się naprzeciwko Hotelu) 
zjesz pizzę z pieca opalanego drewnem, której smak Ci 
bardzo długo towarzyszył! Sezonowe menu? Nie ma 
problemu, znajdziesz je w karcie Restauracji 4 Pory Roku 
w Hotel**** & SPA. Czeka tu na Ciebie kulinarna podróż 
przez wiele krajów świata, ale również tradycyjne dania 
kuchni polskiej.

Kasina
Karczma w Kasinie zaprasza wszystkich zmęczonych 
jazdą oraz tych, którzy w towarzystwie pragną spędzić 
wolny czas. Nic tak nie rozgrzewa jak pyszna kwaśnica 
na wędzonce! Zimą, pijąc grzańca i zajadając się 
ogromną porcją smażonego sera, możesz obserwować 
swoich znajomych szusujących po stoku.

Kurza Góra
Restauracja Kurza Góra, to miejsce wyjątkowo 
klimatyczne, w którym, przebywając na Warmii 
i Mazurach, można poczuć prawdziwie górski klimat. 
Specjalnością Restauracji jest pikantna i sycąca zupa 
rybna, serwowana z wypiekaną na miejscu delikatną 
bułeczką.

W towarzystwie pomidorów, czosnku, papryczki chilli 

świetnie odnajduje się w niej dorsz oraz sandacz. Taka 
zupa to idealne danie, które sprawdzi się jako sycąca 
i rozgrzewająca propozycja obiadowa dla miłośników 
białego szaleństwa.

Aby dopieścić podniebienia i osłodzić nieco długie 
zimowe wieczory, warto spróbować  słodkiej Bezi. 
Jest to wyjątkowy deser na bazie serka mascarpone 
z owocami. Po takim zestawie można dalej szusować 
po kurzogórskich trasach.

Skolnity
Jedliście kiedyś na dachu? Jeśli nie, Skolnity zaprasza 
Was na dach…. Wisły. Na górnej stacji kolei krzesełkowej 
czeka drewniana, przyjemna karczma. Zjecie tutaj wiele 
pysznych dań, w tym pizzę z pieca opalanego drewnem. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozgrzewająca 
zupa czosnkowa z dużą porcją czosnku, boczku 
i parmezanu. Kiedy zupa zaledwie rozbudzi Wasz apetyt 
koniecznie musicie skosztować żeberek BBQ, które 
rozpływają się ustach z każdym kęsem, a opiekane 
ziemniaczki, niczym wisienka na torcie, uzupełnią Wasze 
żołądki. 

Słotwiny Arena
Restauracja Widokowa znajduje się tuż przy parkingu 
i dolnej stacji kolei linowej Słotwiny Arena. Z okien 
możecie podziwiać Wieżę widokową ze ścieżką 
w koronach drzew oraz stok narciarski. Restauracja 
specjalizuje się w daniach kuchni regionalnej i pizzy 
z pieca opalanego drewnem. Zjesz tutaj intensywną 
zupę grzybową, podpłomyki oraz górskie jadło. 
W chłodne dni świetnie sprawdzi się autorska herbata 
„zimowa” z miodem i imbirem.

Wyjazd na narty to nie tylko białe szaleństwo. Równie ważnym elementem 
jest regeneracja. Przedstawiamy nasze miejsca, w których odpoczniesz i zjesz 
rozgrzewające, a zarazem pożywne dania.
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LIGA KUBUSIOWEGO 
NARCIARZA!L

Już niebawem Kubuś wraca na stoki i zaprasza 
dzieciaki do wspólnej zabawy na śniegu! Wraz 
z początkiem ferii zimowych 2023, razem z Kubusiem, 
rozpoczynamy kolejną edycję Ligi Kubusiowego 
Narciarza – serii wyjątkowych zawodów narciarskich 
i snowboardowych dla dzieci. Po raz kolejny zapra-
szamy młodych sportowców do rywalizacji we 
wszystkich pięciu ośrodkach Grupy Pingwina.

Dodatkowo, podobnie jak w poprzednich latach, 
podczas zawodów w Wiśle, do rywalizacji zapraszamy 
dzieci z niepełnosprawnościami.

W czasie każdego z wydarzeń, poza zawodami 
sportowymi, organizatorzy zaproszą również do 
strefy zimowych aktywności. Tam przez cały 
dzień Kubuś wraz z Pingwinem - maskotką stoków 
- zadbają o rozrywkę i niepowtarzalną atmosferę 
na stoku.

Dla młodych zawodniczek i zawodników przygoto-
wano pakiety startowe, a dla najlepszych w każdej 
grupie wiekowej – atrakcyjne nagrody, w tym karnety 
Pingwin PASS.
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JAK ZACZĄĆ PRZYGODĘ 
Z NARTAMI 
LUB DESKĄ?

Każdego roku przybywa amatorów wspaniałych 
sportów zimowych, jakimi są narciarstwo i snow- 
board. Miłośnicy szusowania na nartach lub na desce 
snowboardowej czekają z niecierpliwością aż znajdą 
się na stoku. Początki nie są łatwe, ale naukę jazdy 
można przejść gładko i przyjemnie. Jeśli znajdziesz 
dobrą szkółkę narciarską, profesjonalny instruktor 
pomoże Ci przejść, w miłej atmosferze, przez pierwsze 
lekcje. Z każdą jazdą będziesz czuć się pewniej na 
stoku i będziesz czerpać coraz większą frajdę z jazdy.

Co wybrać - narty czy snowboard?
A może jedno i drugie?
Bez założenia na nogi nart, ani bez kontaktu z deską 
snowboardową trudno stwierdzić, która wersja 
sportu zimowego będzie dla kogoś odpowiednia oraz 
najbardziej satysfakcjonująca. Jeśli chcesz dokonać 
dobrego wyboru, zawsze spróbuj jednego i drugiego, 
zanim zdecydujesz.  Na samym początku przygody 
z zimowymi sportami warto udać się do profesjonalnej 
szkółki narciarskiej, aby poznać tajniki jazdy i zacząć 
naukę od podstaw. 

Grupa Pingwina
- tu się dobrze zaczyna!
Wszystko zaczyna się od decyzji, a później zrobienia 
pierwszego kroku. Szaleństwo zimowe nie jest 
dla każdego, ale wiele osób po prostu boi się 
zaryzykować i podjąć naukę. Jeśli masz obawy, 
a czujesz, że to sport dla Ciebie, wybierz profesjonalną, 
licencjonowaną szkółkę i skocz na głęboką wodę. 
Zacznij uczyć się na profesjonalnie przygotowanych 
i ratrakowanych stokach, o różnych stopniach 
trudności, gdzie dodatkowo jazda odbywa się 
w przemiłych okolicznościach przyrody.

Grupa Pingwina to nie tylko jazda w urokliwych 
Beskidach, ale także na Mazurach. 

We wszystkich naszych 5 lokalizacjach znajdują się 
profesjonalne, licencjonowane Szkoły Narciarsko - 
Snowboardowe, a także infrastruktura zapewniająca 
pełen komfort dla narciarzy i snowboardzistów. 
Dodatkowo w 4 z naszych lokalizacj (Słotwiny Arena Ski & 
Bike Park, Skolnity Ski & Bike Park, w Czarny Groń, Kasina 
Ski & Bike Park) w ferie działają także przedszkola i szkółki 
narciarskie. Już od najmłodszych lat (4 lata) można 
uczyć się jazdy na nartach w grupie swoich rówieśników, 
aby szybciej i lepiej opanować umiejętność szusowania 
po coraz trudniejszych stokach.

Co my tu jeszcze mamy?
19,4 km świetnie przygotowanych, ratrakowanych dwa 
razy na dobę, tras narciarskich to raj dla narciarzy 
i snowboardzistów. Każdy znajdzie dla siebie miejsce, 
gdzie będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. Do 
Waszej dyspozycji są nowoczesne koleje krzesełkowe 
z osłonami przeciwwiatrowymi (Słotwiny Arena, Kasina 
Ski & Bike Park i Czarny Groń). Korzystając z nich, na 
pewno nie zmarzniesz i nie zmokniesz, a bezpieczne 
wyciągi taśmowe, które znajdziecie we wszystkich 
5 ośrodkach, są wspaniałą pomocą dla rozpoczynają-
cych swoją przygodę ze sportami zimowymi.

Oprócz cudownych szlaków i stoków narciarskich 
zyskujesz profesjonalne podstawy nauki jazdy na 
nartach czy desce. Wypożyczalnie nowoczesnego 
sprzętu narciarskiego i snowboardowego, oraz jedne 
z najlepszych maszyn serwisowych w Polsce, czekają 
właśnie na Ciebie. W Słotwiny Arena serwis pracuje 
na zaawansowanych technologicznie maszynach 
szlifierskich renomowanej firmy Reichmann! Szkoda nie 
skorzystać z tak profesjonalnego zaplecza technicznego!

J
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Pamiętaj o wypożyczalni - tu znajdziesz 
profesjonalny sprzęt do jazdy!
Kupować sprzęt czy wypożyczać? Warto wypożyczyć 
sprzęt narciarski i snowboardowy na miejscu, ponieważ 
w Twoje ręce trafią narty lub deski serwisowane na 
bieżąco. Nauka na słabym jakościowo sprzęcie jest 
zawsze trudniejsza i daje zdecydowanie słabsze efekty. 
Szczególnie na początku. Później, kiedy opanujesz jazdę, 
nie naukę jazdy, kupno swojego sprzętu jest bardziej 
uzasadnione. Nie zawsze jednak to się opłaca.

Profesjonalne narty i deski są bardzo drogie. Do tego 
trzeba doliczyć buty i ciepły strój na stok. Lepiej więcej 

zainwestować w dobry kombinezon i gogle narciarskie, 
a sprzęt wypożyczać na miejscu. To także świetne 
rozwiązanie w przypadku dzieci, które wciąż rosną 
i potrzebują dłuższych nart i desek. Podróżowanie 
z nartami w samochodzie również może być w pewnym 
stopniu trudnością. Po co więc przepłacać i martwić się 
o przewóz sprzętu. 

Zaufaj najlepszym i zacznij naukę jazdy na nartach 
lub desce. Weź udział w zimowym białym szaleństwie 
na stoku i czerp z niego mnóstwo siły oraz pozytywnej 
energii.

Warto wypożyczyć 
sprzęt narciarski 
i snowboardowy 

na miejscu.

Nowoczesne koleje
krzesełkowe z osłonami

przeciwwiatrowymi.

Wybierz profesjonalną
szkółkę i "skocz"
na głęboką wodę. 19,4 km świetnie

przygotowanych, ratrakowanych
dwa razy na dobę, tras

narciarskich.
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CO ROBIĆ 
PO NARTACH?

Czasem ciężko to przyznać, ale nie samymi nartami 
człowiek żyje. Warto niekiedy odpocząć od zimowego 
szaleństwa. W zależności od stacji, mamy dla Was różne 
propozycje, o których Wam teraz opowiemy. 

Skryta w sercu Beskidu Sądeckiego, w Krynicy- Zdroju, 
49,5 metrowa Wieża widokowa wraz z kilometrową 
przyrodniczo-edukacyjną ścieżką zapewnia odpoczynek 
dla duszy i ciała. Spacer w chmurach jest idealny 
po zakończeniu dnia na nartach, a zapewniamy, że 
widoki są niezapomniane. Warto wspomnieć, że jest to 
przepiękne miejsce, więc nieważne, czy Waszym hobby 
jest profesjonalne robienie zdjęć, cykanie fotek na 
instagrama, wstawianie multum relacji lub po prostu 
chcecie pamiątkowe zdjęcie - aparat, telefon bądź 
kamera to pozycja obowiązkowa!

W Wiśle, przy górnej stacji kolei krzesełkowej, 
czekają na małych i dużych alpaki i osiołek. Zwierzęta 
w zagrodzie dobrze znoszą niskie temperatury, dlatego 
można je odwiedzić w każdym sezonie. Są przyjazne 
dla dzieci i bardzo inteligentne! Osoby, które są pełne 
energii,  zapraszamy na tubing i sanki na Polanie 
Pingwina, gdzie również znajduje się wyciąg taśmowy 
oraz łączka dla początkujących narciarzy. Jest to idealne 
miejsce na rodzinny wypad.

W Rzykach, tak jak w Wiśle, zapraszamy na ekscytujący 
zjazd na sankach i klimatyczny wieczór na lodowisku. 
Za to miłośnikom pływania polecamy basen lub saunę 
w hotelu. Jeśli szukasz miejsca z romantycznym 
klimatem - nie krępuj się sprawdzić oferty SPA, które 
zawiera cały wachlarz zabiegów i rytuałów dla dwojga.

Natomiast w Kasinie Wielkiej, dla wielbicieli jednośladów 
i nie tylko, pojawi się długo wyczekiwana atrakcja - 
Muzeum Moped Retro. Fani stylu retro na pewno odnajdą 
się również w kafejce, gdzie będą mogli wypić kawę 
i zjeść pyszne ciasto w otoczeniu motorowerów, których 
historia zafascynuje każdego.

W Kurzętniku na stacji Kurza Góra również znajduje 
się piękna Wieża widokowa, na której szczyt prowadzi 
ścieżka o długości ponad 2 km, którą miłośnicy space-
rów zdecydowanie pokochają. Na stacji mieści się 
także całoroczny kompleks tubingowy ze skokiem 
na poduszkę AIRBAG. Specjalnie dla najmłodszych 
przygotowaliśmy tory z prostymi zjazdami, a dla osób 
lubiących ekstremalne przeżycia dwa tory z tunelami. 
Możemy stwierdzić, że jest to jedyny taki kompleks 
w całej Europie!

C
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NIECODZIENNE SPOSOBY
NA DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY

Sezon zimowy to idealny czas na relaks 
w hotelowym SPA. Gdy za oknem śnieg i chłód, 
warto skorzystać z  bogatej oferty zabiegów, 
które rozgrzeją oraz zrelaksują ciało i umysł. 
Szczególnie lubiane przez gości są masaże. 
Dla ukojenia zmysłów polecamy masaż ciepłą 
świecą, relaksacyjny masaż rozgrzanym 
olejem, masaż gorącymi kamieniami lub 
bombę endorfin w postaci masażu  czekoladą. 
Równie ciekawą propozycją po zimowym 
szaleństwie na stoku będzie odprężający 
mięśnie masaż balijski lub klasyczny. 

Kolejną propozycją na wypoczynek jest pobyt 
w strefie basenowo–saunowej. Regularne 
saunowanie wzmacnia odporność, pomaga 
zregenerować mięśnie i poprawia jakość 
naszego snu, usuwając skutki stresu. To 
również dobry sposób na poprawę kondycji  
skóry, która podczas seansu w saunie mocno 
się oczyszcza. 

W Spa Czarny Groń można skorzystać z trzech 
rodzajów saun: suchej, ziołowej i parowej.
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Zbudowana została w XIX w. w stylu neorenesansowym, 
w 1884 r. oddana do dyspozycji Galicyjskiej Kolei 
Transwersalnej jako przystanek osobowy. Stacja 
Kasina została najwyżej położoną czynną stacją 
kolejową. Urokliwy, historyczny charakter budynku 
sprawił, że stał się gwiazdą filmową. Kręcone 
w nim były sceny takich filmów jak „Lista Schindlera”, 
„Katyń”, „Boże skrawki” czy „Szatan z siódmej klasy”. 
W ostatnim czasie stacja stanowiła plener dla 
historycznego serialu „Szpiedzy w Warszawie”, a także 
do filmu „Piłsudski”.

Kiedyś budynek dworca kolejowego, dzisiaj… Nadal  
Stacja Kasina. Pomimo przemianowania budynku na 
komfortowe apartamenty, nadal kursuje tam jedyny 
w swoim rodzaju Pociąg Retro, przemierzający w lecie 
trasę Chabówka - Kasina Wielka.

W budynku ulokowano 5 apartamentów, a każdy z nich 
posiada wyjątkową nazwę ściśle powiązaną z wystrojem 

każdego wnętrza. Jak się okazuje Apartament Lawendowy 
jest lawendowy nie tylko z nazwy. W swoim wystroju 
posiada fioletowe akcenty, a nawet elegancka pościel 
ma wzór… nie inaczej - lawendowy! Tak samo nieziemsko 
prezentuje się reszta apartamentów: różany, miętowy, 
błękitny i waniliowy. Dodatkowo w każdym apartamencie 
znaleźć można piękne nawiązania do historii 
budynku, zdjęcia, akcenty kolejowe, jak stare fotografie, 
czy znaczki pocztowe. 

Stacja Kasina to miejsce idealne na rodzinne wakacje, 
ferie, czy urlop z drugą połówką. Nocleg jest położony 
kilka minut drogi od znanego już dobrze ośrodka 
Kasina Ski & Bike Park pełnego atrakcji zarówno 
w lecie, jak i zimie. Po dniu pełnym wrażeń w Kasinie 
Wielkiej, powrót do apartamentów z niezwykłą historią 
jest tym, czego potrzeba dla duszy… Ale o tym trzeba się 
przekonać samemu!

STACJA KASINA
NOWE MIEJSCE NOCLEGOWES



19

GrupaPingwina.pl

Nasza historia zaczyna się od wieloletniej pasji 
dwóch spokrewnionych ze sobą mężczyzn, 
pasjonatów motorowerów. Z oddaniem sprowadzali 
oni zabytkowe modele mopedów z najdalszych 
zakątków Europy i z ogromną troską i dbałością 
o detale, odrestaurowywali je przywracając im 
wygląd oraz świetność sprzed wielu lat. Właśnie 
w taki sposób powstało nasze muzeum w Kasinie 
Wielkiej, do którego prowadzi kolej krzesełkowa stacji 
Kasina Ski & Bike Park, a pasjonatom górskich wycieczek 
polecamy również piękny, spacerowy szlak. 

Nie tylko muzeum
Po obejrzeniu eksponatów zapraszamy do wyjatkowej 
kafejki na chwilę relaksu w otoczeniu motorowerów. 
Jest to niepowtarzalna okazja dla fanów jednośladów, 
by skosztować naszej herbaty, kawy i pysznego ciasta. 
Zastanawiasz się nad organizacją kameralnego 
spotkania? Koniecznie skontaktuj się z nami!

Mopedem do ślubu
Jeśli marzysz o unikalnej sesji ślubnej w stylu retro, 
a może nawet o pojechaniu pięknym jednośladowcem 
do ślubu, czy zorganizowaniu uroczystości ślubnej w tak 
nieszablonowy miejscu - napisz, zadzwoń - zaplanujemy 
razem. Po więcej informacji koniecznie odwiedź nas na 
stronie mopedretro.pl.

POCZĄTKI
MOPED RETRO
NIEZWYKŁE MUZEUM MOTOROWERÓW

P
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Czy widzieliście już nasze niezwykłe 
gadżety? Na każdej ze stacji możecie kupić 
urocze breloki, pingwinie maskotki, kubki 
z wizerunkiem Wieży widokowej lub naszym 
logo, a nawet kufle do piwa i otwieracze. 
Jeśli zbierasz magnesy na lodówkę 
z pięknymi widokami to koniecznie sprawdź 
nasze wzory, ale nie gwarantujemy, że po 
kilku takich zakupach Twoja lodówka będzie 
miała miejsce na kolejne! 

Jeśli przegapiłeś okazję na zakup gadżetu, 
nie martw się. Już wkrótce będzie można 
je znaleźć w naszym sklepie internetowym  
Grupy Pingwina. Nadchodzi sporo nowości,  
śledź nas na FB: @grupapingwina!

WCALE NIE TAKIE ZWYKŁE 
GADŻETY REKLAMOWE

Masz urodziny? 
Wszystkiego najlepszego! 
W Grupie Pingwina dla solenizantów przewidzieliśmy super  
promocję: pokaż dokument potwierdzający, że dziś obchodzisz uro-
dziny, a karnet czterogodzinny otrzymasz za 1 zł! Warto pamiętać, że 
w każdej lokalizacji znajdują się klimatyczne lokale, w których mo-
żesz wyprawić ze znajomymi niezapomniane urodziny na stoku!
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POLANY PINGWINA
ZIMOWY RAJ DO NAUKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH!

Kupując karnety 
czasowe, wstęp na 

Polanę Pingwina 
masz gratis!

W Czarnym Groniu, 
Kasinie i na Skolnitym, 
na Polanach Pingwina, 

zostało wydzielone 
miejsce do jazdy 

na sankach. 

Wszystkie nasze kompleksy w swojej ofercie posiadają 
ogrodzone, bezpieczne poletko do nauki jazdy na 
nartach i deskach. 

Spadek terenu na Polanach jest nieduży, więc sta-
wianie pierwszych kroków pod okiem instruktorów nie 

jest trudne, a po każdym zjeździe w dół, do góry wyciąga 
uczących się, super wygodny przenośnik taśmowy. 
Wystarczy stanąć na taśmie i za chwilę już jest się  
u góry! Zero stresu!

P



22

Dla wszystkich miłośników freestyle’u i mocnych 
wrażeń powstał jeden z największych snowparków 
w Polsce, o powierzchni aż 23 800 m2 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 regu-
larnie zmieniane przez profesjonalistów. Snowpark 
jest oświetlony, więc jest czynny również podczas 
Nocnej Jazdy od 17:00 do 21:00.

Obiekt jest wyposażony w naśnieżanie oraz 
najnowszy ratrak PistenBully ParkPRO 400, dzięki 
któremu przygotowanie 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

Salomon Snow Park
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Terminy feriizimowych:

Narty Atomic REDSTER Q i CLOUD Q z technologią 
REVOSHOCK

Jedne narty na cały dzień na stoku!
Nowość na sezon 22/23 – narty Atomic z linii REDSTER Q 
to najlepsze rozwiązanie na jedną parę nart na wszystkie 
warunki na stoku. Niezależnie czy to będzie poranny 
sztruks, wychodzący lód, czy popołudniowa plucha – narty 
z serii Q zapewniają wyjątkowo pewne prowadzenie przy 
każdej prędkości, przez cały dzień i w każdych warunkach. 
Wykorzystują technologie sprawdzone podczas Pucharu 
Świata, m.in. Revoshock S®, która zapewnia stabilność 
nart, amortyzację wibracji i optymalizację skrętów. 
Zaprojektowane dla doświadczonych narciarzy, którzy 
nie boją się ograniczeń, ale odpowiednie także dla 
osób początkujących. Odpowiednik nart Redster Q dla 
kobiet to modele z serii CLOUD Q występujące również 
z technologią Revoshock. 

Kaski Salomon DRIVER

Seria kasków DRIVER marki Salomon wyznacza nowe 
standardy, poprzez zacieranie granicy między kaskami 
z wizjerem, a standardowymi zestawami kask + gogle. 
Idealnie zintegrowana szybka SIGMA™ poprawia kontrast, 

NOWOŚCI
NA SEZON 2022 / 2023N

a łatwa regulacja dopasowania i funkcje ochronne 
marki Salomon zapewniają wygodę i bezpieczeństwo. 
Zintegrowane, nowoczesne rozwiązanie, zapewniające 
bezpieczeństwo, doskonałą widzialność (wymienne 
szybki, polaryzacja, kontrast) i wygodę – to wszystko 
są cechy charakterystyczne nowych kasków DRIVER ze 
zintegrowanymi goglami. 

Powyżej opisane nowości produktowe znajdziesz 
w specjalistycznych sklepach narciarskich - sprawdź 
najbliższy sklep na stacjaeksperta.pl/znajdzstacje/

16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.
podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,
świętokrzyskie, wielkopolskie

13 lutego – 26 lutego 2023 r.
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
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ZNAJDŹ NAJLEPSZE SKLEPY NARCIARSKIE NA

Kurtka narciarska
Spodnie narciarskie
Bluza
Skarpety narciarskie
Bielizna termoaktywna
Rękawice
Czapka
Kask
Gogle 
Bufa
Buty typu śniegowce

Karnet Pingwin Pass 
(Możesz go kupić online 
lub w kasach naszych ośrodków. Pamiętaj 
o zabraniu swojego zdjęcia - jest potrzebne 
do wyrobienia karnetu)
Smartfon (pamiętaj o zapisaniu 
telefonu alarmowego)
Mapa stoku
Ściereczka do 
przetarcia gogli

Swetry
Koszulki
Bielizna
Spodnie
Skarpety
Buty
Pidżama
Strój kąpielowy 
(Hotel Czarny Groń*** & SPA ma basen)

Przybory toaletowe
Krem z wysokim SPF 
Balsam do ust
Leki przeciwbólowe/przeciwgorączkowe

Poduszka / koc 
Napoje 
Przekąski

Prawo jazdy
Ładowarkę samochodową do smartphona
Opony zimowe 
Kamizelki ostrzegawcze
Trójkąt ostrzegawczy
Skrobaczka do szyb
Zimowy płyn do wycieraczek
Odmrażacz

NIEZBĘDNIK narciarza
Bez tego nie dasz rady na stoku:

Narty lub snowbord
Buty narciarskie lub do snowbordu
Kijki narciarskie
Kask + gogle
Pokrowiec na sprzęt

Sprzęt - weźmiesz swój lub wypożyczysz u nas

Na stoku:

Chill po stoku:

Warto zabrać:

Na podróż:

Przed podróżą  sprawdź czy masz:




