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www.visitmalopolska.pl

fb.com/lubiemalopolske

fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske

MAŁOPOLSKA
 14 obiektów na Liście Światowego  
    Dziedzictwa UNESCO

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II   

 Kopalnia soli w Wieliczce

 Kopalnia soli w Bochni 

 9 miejscowości uzdrowiskowych 

 6 parków narodowych 

 6 basenów geotermalnych  

 Spływ przełomem Dunajca

 2600 km szlaków rowerowych  

 3360 km szlaków górskich   

 60 stacji narciarskich

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

Aktywnie zimą
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MAŁOPOLSKA KRAKÓW. 
AKTYWNIE ZIMĄ
Stolica regionu: Kraków 
Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim 
Powierzchnia: 15 190 km2 (ok. 5% powierzchni Polski) 
Liczba mieszkańców: 3,4 mln osób (ok. 8% ludności Polski) 
Krajobraz:
 najwyższy szczyt – Rysy: 2499 m n.p.m.
 góry – Tatry, Beskidy, Pieniny
 pogórza – Pogórze Karpackie
 wyżyny – Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 niziny – dolina Wisły
 główne rzeki – Wisła, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała 
 zbiorniki wodne – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, 

Klimkówka, Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie
 najwyżej położone, najczystsze jeziora – Morskie Oko, Czarny Staw, 

jeziora Doliny Pięciu Stawów Polskich
 największa i najgłębsza jaskinia – Jaskinia Wielka Śnieżna: ponad 

22 km korytarzy, 824 m głębokości

Więcej na:  
www.visitmalopolska.pl, 
www.muzea.malopolska.pl

Wydanie I, 2010  
Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków  
msit@malopolska.mw.gov.pl 
www.visitmalopolska.pl 
Koncepcja wydawnicza: Anna Niedźwieńska, kierownik projektu MSIT 
Koordynacja projektu: Katarzyna Thor

Wydanie VI, 2018 wznowione 
Małopolska Organizacja Turystyczna 
Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków 
biuro@mot.krakow.pl 
www.mot.krakow.pl 
Koncepcja wydawnicza, koordynacja, opracowanie tekstu: Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT)

Zdjęcia: K. Bańkowski, A. Marciniak, J. Gawron, K. Syga, T. Tomaszewski. M. Rauer, A. Brożonowicz, M. Mróz, W. Chrzanowski, W. Kwaśniak,  
M. Brzózka, M. Wojna, B. Miejski, G. Wójtowicz, J. Pięta, P. Janik, E. Kania, B. Niedziela, D. Rusinek, z archiwum PKL, z archiwum Limanowa Ski

Okładka:   
przód „Skitury w Tatrach” - SkitourSchool.pl, „Kasprowy Wierch” arch. UMWM
tył – ,,Jaworzyna Krynicka” – K. Bańkowski

Projekt okładki: Euro Pilot sp. z o.o.

Realizacja wydawnicza wznowienia (skład, przygotowanie do druku): Euro Pilot Sp. z o.o.

Wykonanie map tras narciarskich: Virtual 3D 
Wykonanie mapy:  Euro Pilot sp. z o.o. 
Plan stacji narciarskich: Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT)

Kraków 2018, ISBN 978-83-66029-70-5 
Autorzy i wydawcy publikacji starali się, aby jej tekst był rzetelny, nie mogą jednak wziąć odpowiedzialności za ewentualne 
zmiany, zaistniałe po terminie opracowywania materiałów. Materiały przygotowane na dzień 14 sierpnia 2018 r.
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stacje narciarskie

TATRY 
I PODTATRZE

Kilkanaście stacji narciarskich, najnowocześniejsze 

krzesełka i wyciągi, setki kilometrów doskonale przy-

gotowanych i urozmaiconych tras zjazdowych i bie-

gowych, zimowe przedszkola dla najmłodszych, licen-

cjonowane szkoły narciarskie i świetni instruktorzy, 

a do tego lodowiska, baseny termalne, ośrodki SPA, 

pensjonaty i hotele na każdą kieszeń. Można też wy-

brać się na niespieszny spacer np. w rakietach śnież-

nych, przejażdżkę na koniu lub skuterze, przelot ba-

lonem lub śmigłowcem. Do tego fascynujący folklor,  

a nie można przecież zapomnieć o zapierających dech  

w piersiach widokach, choćby tylko na tatrzańskie  

i gorczańskie szczyty. Podhale to wymarzone miejsce 

do zimowego wypoczynku. Takiego bogactwa atrak-

cji nie ma w żadnym innym regionie Polski.
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SUCHY ŻLEB

POLANA KALATÓWKI

MYŚLENICKIE 
TURNIE

KUŹNICE

K ASPROWY
WIERCH 

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  kolej linowa Kasprowy Wierch „A” 4292 936 360

2  krzesełkowy Gąsienicowa 4-os. „B” 1180 352 2400

3  krzesełkowy Goryczkowa 2-os. „C” 1624 602 730

Święta góra – tak o Kasprowym Wierchu (1987 m n.p.m.) mówią narciarze i snowboardziści. To nie tylko 

najbardziej znany szczyt w Polsce, ale także jedyne miejsce, gdzie choć przez chwilę można poczuć się 

jak w Alpach. Widoki, tak z Kasprowego jak i tras narciarskich, zapierają dech w piersiach! Od górnej 

stacji można zjechać w kierunku Hali Gąsienicowej lub Hali Goryczkowej. Obydwie trasy są trudne, 

czarne. Jeżeli wybierzemy pierwsze rozwiązanie, to będziemy musieli zmierzyć się z około 1200-me-

trową nartostradą spełniającą wymagania FIS (obsługuje ją czteroosobowe krzesełko). 1770-metro-

wa trasa wiodąca na Halę Goryczkową jest nie tylko jedną z najdłuższych, ale także najpiękniejszych  

w Polsce. I ona do łatwych nie należy. To jednak nie koniec przygody narciarskiej na Kasprowym. Z oby-

dwu hal możemy bowiem pojechać dalej, do Kuźnic. Musimy jednak pamiętać, że trasa z Goryczkowej 

(łatwa) ma ponad 3500 m, a z Hali Gąsienicowej (czerwona) ma aż 8500 m!

STACJE NARCIARSKIE

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 orczykowy „A” 400 60 700

To bajkowe miejsce. Hotel Górski PTTK Kalatówki położony jest w samym sercu Tatr, w Tatrzańskim Par-

ku Narodowym. Giewont i Kasprowy są tu na wyciągnięcie ręki. Wokół tylko szum smreków, szmer gór-

skich potoków, niezwykła wieczorna cisza i nieokiełznana przyroda. To oaza dla tych wszystkich, którzy 

kochają Tatry. Hotel stanął w dolinie Bystrej, na wysokości 1198 m n.p.m., tuż przy szlaku wiodącym z 

Kuźnic na Giewont. To tutaj odbywa się m.in. słynny Jazz Camping, a także Zawody na Starym Sprzęcie 

o „Wielkanocne Jajo”. Tuż obok hotelu – w Suchym Żlebie sąsiadującym z Kalacką Turnią – odnajdziemy 

400-metrowy wyciąg orczykowy. Choć to bardzo kameralny „ośrodek” narciarski, ma swoich wielbicieli. 

Stok jest łatwy, a śniegu na nim nie brakuje nawet późną wiosną. W hotelu jest wypożyczalnia sprzętu 

i serwis. Jest też szkółka i przedszkole narciarskie. Wspomnieć wypada, że to na Kalatówkach stanęła 

pierwsza skocznia narciarska, a było to w 1908 roku. W 1962 roku, gdy Zakopane było gospodarzem 

mistrzostw świata FIS, ustawiono dwa wyciągi orczykowe – w Suchym Żlebie i na Polanie Kalatówki. 

Tutaj trenowali m.in. tacy mistrzowie jak Józef Łuszczek i Andrzej Bachleda-Curuś.

 KASPROWY   
 WIERCH

 Zakopane

 +48 22 444 66 66

 www.pkl.pl

 KALATÓWKI

 Zakopane

 +48 18 206 36 44

 www.kalatowki.pl
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 NOSAL

 Zakopane

 +48 18 206 27 00

 www.nosal.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  talerzykowy Tatrapoma 1 456 133 700

2 talerzykowy Tatrapoma 2 137 14 500

3 talerzykowy Tatrapoma 3 252 33 700

4 talerzykowy Tatrapoma 4 242 32 700

5 talerzykowy Tatrapoma 5 220 29 700

Nosal to jeden z najbardziej znanych tatrzańskich szczytów. Jego „nos” panuje m.in. po-

nad Kuźnicami. Za cel wypraw chętnie wybierają go jednak nie tylko turyści, ale także narcia-

rze i snowboardziści. I on niegdyś uchodził za ich „świętą górę”, był symbolem sportowej potę-

gi Zakopanego. Każdy, kto uczył się jeździć na nartach, marzył o zjechaniu legendarną czarną trasą.  

W tej chwili na jego północnym stoku działa Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal. To kilka orczyków 

i stosunkowo łagodnych tras o różnym stopniu trudności. Idealne miejsce znajdą tutaj dla siebie oso-

by uczące się jeździć na nartach (jedna z bardziej znanych i renomowanych szkół narciarskich). Dzieci 

bawią się i szkolą pod okiem uroczego Misia Stramusia. Trasy są ratrakowane, oświetlone i można je 

dośnieżać. Jest wypożyczalnia i serwis, a także karczma z regionalnymi potrawami.

 POLANA
 SZYMOSZKOWA

 Zakopane

 +48 18 20 17 230

 www.szymoszkowa.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 krzesełkowy 6-os. „A” 1342 261 3000

2  krzesełkowy 2-os. „B” 400 60 2000

Polana Szymoszkowa, malowniczo położona na południowym zboczu Pasma Gubałowskiego, jest jak 

widownia wielkiego amfiteatru. Na narciarzy i snowboardzistów czeka tutaj, oprócz pięknej trasy nar-

ciarskiej i dwóch kolejek krzesełkowych, także niezapomniany widok na Zakopane, a przede wszystkim 

na Tatry. Tutaj są one na wyciągnięcie ręki. Nic więc dziwnego, że do górnej stacji docierają nie tylko 

narciarze, ale i turyści. Na górze są m.in. bary i restauracje. Zjazd ze szczytu wymaga sporych umiejęt-

ności w jeżdżeniu na nartach. Dlatego też rozpoczynający przygodę z nartami powinni raczej wybrać 

się na stok przy dwuosobowej kolejce. Przy dolnej stacji znajduje się też KidsPark Szymoszkowa, a tuż 

obok elegancki hotel Mercure Kasprowy. Stok jest oczywiście oświetlony, ratrakowany i naśnieżany.
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 GUBAŁÓWKA

 Zakopane

 +48 22 444 66 66

 www.pkl.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  kolej szynowa Wagonik „1” 1338 299 2000

2  orczykowy „2” 280 70 760

Nie można być w Zakopanem i nie być na Gubałówce (1123 m n.p.m.). To nie tylko najbardziej znany 

szczyt zimowej stolicy Polski, ale także jeden z najlepszych punktów widokowych na Tatry, Zakopane  

i Podhale. Nic więc dziwnego, że już w 1938 roku połączono Gubałówkę z miastem malowniczą koleją 

linowo-terenową. Od jej górnej stacji prowadziła też piękna trasa narciarska - przez wielu turystów 

uznawana za kultową. Niestety, od wielu już lat jest zamknięta z powodu konfliktu między Polskimi 

Kolejami Linowymi, a właścicielami terenu. W tej chwili narciarze i snowboardziści mogą korzystać tyl-

ko z krótkiego wyciągu orczykowego na Polanie Gubałówka. Zimą przygotowywana jest tam też rynna 

snowboardowa i snowpark.

 HARENDA

 Zakopane

 +48 18 20 256 80

 www.harendazakopane.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  kolej linowa 4-os. „A” 600 210 2400

2  orczykowy „B” 470 100 700

3 orczykowy „C” 320 55 750

4 orczykowy „D” 250 30 720

5 orczykowy „E” 80 15 520

6 przenośnik taśmowy „F” 70 15 800

Zakopiańska Harenda (770 m n.p.m.) to jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarskich na Podhalu. 

Na stromym południowym zboczu Rafaczańskiej Grapy znajduje się parę kilkusetmetrowych tras zjaz-

dowych, w tym jedna czarna, homologowana przez FIS. Harenda to świetne miejsce dla tych najlepiej 

jeżdżących, ale nie tylko. Mniej pewnie czującym się na nartach i deskach snowboardowych stacja ofe-

ruje trasy czerwone, niebieskie, a nawet zielone. Są one oświetlone, ratrakowane i naśnieżane. Oczywi-

ście jest też snowpark, trasy biegowe i skitourowe, lodowisko, a także serwis i wypożyczalnia sprzętu 

oraz szkółka narciarska i karczmy. Swój całkiem spory świat - w przedszkolu narciarskim – na Harendzie 

mają też najmłodsi narciarze.
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 WITÓW-SKI

 Witów

 +48 18 20 713 30

 +48 18 201 96 28

 www.witow-ski.pl

 HAJDUK

 Murzasichle

 +48 601 512 214

 +48 18 201 96 28

 www.hajduk-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. Doppelmayr „A” 1000 150 2200

2  talerzykowy „B” 110 30 200

Czteroosobowe krzesełko stanęło na wschodnim zboczu Orawicko-Witowskich Wierchów, między 

Magurą Witowską a Masnakovą. Od stacji górnej roztacza się piękny widok m.in. na Tatry Zachodnie. 

1000-metrowa trasa jest szeroka, średnio-trudna – dobrze więc czują się na niej zarówno początkujący 

narciarze, jak i ci bardziej zaawansowani. Stawiający pierwsze kroki wybierają stok przy 110-metrowym 

orczyku. Zbocze jest oświetlone, ratrakowane i sztucznie dośnieżane. Gdy tylko warunki pozwalają bu-

dowany jest tu jeden z największych i najlepszych snowparków w Polsce. Nic więc dziwnego, że Witów 

Ski to jedna z najpopularniejszych podhalańskich stacji narciarskich. Jest również serwis, wypożyczalnia, 

szkoła narciarska Jagny Marczułajtis, ale też karczma i restauracja. A panem tej krainy jest Miś Witóś.

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  talerzykowy Talerzyk 400 400 60 800

2  dla dzieci Żółwik -

Dwie trasy, dwa wyciągi, pokoje gościnne przy stoku, wypożyczalnia sprzętu, serwis, szkółka narciar-

ska, bezpłatne skibusy, góralska karczma, do tego spokój, cisza, piękne widoki, a na wyciągnięcie ręki 

Giewont i Tatry – tak kusi Hajduk z Murzasichla. Zbocze, na którym stanęły wyciągi, jest łagodne, więc 

dobrze będą się na nim czuli także ci, którzy na nartach wykonują dopiero pierwsze ślizgi. Dłuższa trasa 

ma około 400 metrów, a Żółwik przeznaczony jest dla tych, którzy się dopiero uczą i dzieci. Stoki są 

oświetlone, ratrakowane i dośnieżane. Hajduk oferuje także wyprawy na skuterach śnieżnych.

 SUCHE

 Poronin

 +48 600 59 59 59

 www.skisuche.com

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 780 137 2200

2 orczykowy „B” 400 70 300

3 talerzykowy „C” 100 20 200

4 przenośnik taśmowy „D” 60 15 2000

Suche to niewielka podhalańska rodzinna stacja narciarska. Powstała na łagodnym północnym zboczu 

Rafaczańskiej Grapy. Stosunkowo szerokie nartostrady – parę łatwych i jedna nieco trudniejsza – są 

wręcz wymarzone do nauki jazdy i doskonalenia narciarskich umiejętności. Choć stok nie jest zbyt długi, 

to warunki na nim są doskonałe. Dostęp do wszystkich tras zapewnia nowoczesne czteroosobowe krze-

sełko. W górnej części stoku stanął kilkusetmetrowy wyciąg talerzykowy. W pobliżu dolnej stacji swoje 

miejsce mają najmłodsi. Ruch w ich świecie zapewnia m.in. krótki wyciąg i taśma. Stok jest oświetlony, 

ratrakowany i naśnieżany. Suche może też pochwalić się wypożyczalnią, serwisem i szkółką narciarską, 

a także karczmą z regionalnymi potrawami. To tylko 1,5 km od „zakopianki” i 6 km od Zakopanego.
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 MAŁE CICHE

 Małe Ciche

 +48 18 208 41 84

 www.maleciche.com

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. Zgorzelisko Express „A” 1250 220 2400

2  krzesełkowy 4-os. Małe Ciche „B” 750 170 2200

3 orczykowy Orczyk „C” 500 120 900

4 orczykowy Orczyk „E” 200 75 800

5 orczykowy Orczyk „F” 100 30 800

6 przenośnik taśmowy „D” 80 - -

Piękne trasy, spokój, cisza, rześkie górskie powietrze, a także imponujący widok na Tatry - oto najważ-

niejsze zalety kameralnej stacji narciarskiej Małe Ciche. Stoki są stosunkowo łagodne, więc idealnie na-

dają się do rodzinnego wypoczynku. Najdłuższa z sześciu tras ma 1300 metrów, a najkrótsza 90, średnie 

nachylenie zbocza wynosi około 17 proc., a różnica poziomu – 220 metrów. Zgorzelisko Express, a więc 

dłuższa, czteroosobowa kanapa ma 1250 metrów. W ciągu godziny do górnej stacji szybko może do-

trzeć nawet 2200 osób. Również 2200 narciarzy i snowboardzistów przewozi w ciągu 60 minut, stojące 

w pobliżu 750-metrowe Małe Ciche. Narciarze, szczególni ci, którzy stawiają pierwsze kroki, chętnie 

korzystają również z kilku orczyków. Jest też specjalna sala dla dzieci, szkółka narciarska, wypożyczal-

nia, serwis, sklep sportowy, a także karczma i restauracja.

 JURGÓW-SKI

 Jurgów

 +48 696 232 312

 www.jurgowski.pl 

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. Hawrań „A” 760 200 2400

2  krzesełkowy 4-os. Murań „B” 705 190 2400

3 talerzykowy Gronicek „C” 640 142 900

4 talerzykowy Hawranek „D” 200 35 700

5 talerzykowy Kubuś „E” 120 16 500

6 talerzykowy Wierchowy „F” 370 60 900

Siedem tras zjazdowych, sześć wyciągów, a także fantastyczny widok na Tatry – tak prezentuje się 

Jurgów-Ski. Stacja narciarska zajęła Górków Wierch (1046 m n.p.m.). Na jego północno-zachodnich 

zboczach wytyczono blisko 5 km tras zjazdowych – zarówno dla początkujących, jak i mocno zaawan-

sowanych narciarzy i snowboardzistów. To tutaj znajduje się jedna z trudniejszych tras zjazdowych na 

Podhalu, czarna trasa FIS. Zbocza są ratrakowane, oświetlone i sztucznie dośnieżane. Nie można też 

nie wspomnieć o trzypoziomowej karczmie. Dolna stacja znajduje się na jurgowskiej Polanie Podokólne. 

Stąd już tylko krok na Słowację.
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Białka Tatrzańska
– wieś w dolinie Białki, założona w XVII wieku. Niegdyś mieszkańcy zajmowa-
li się rolnictwem i pasterstwem, teraz żyją głównie z turystyki. Białka, jedna z naj- 
atrakcyjniejszych podhalańskich miejscowości, szybko zmienia się w całorocz-
ny kurort. Do niedawna słynęła z pięknego folkloru oraz wspaniałych widoków 
na Tatry Wysokie i Bielskie. Ostatnimi laty doszło jeszcze kilkadziesiąt wyciągów  
i tras narciarskich, termy, trasy biegowe i rowerowe, ścieżki spacerowe… Jest też świetną 
bazą wypadową w Tatry, Gorce i Pieniny.
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KANIÓWKA

BANIA

KOTELNICA

 BANIA

 Białka Tatrzańska

 +48 18 265 41 63

 www.hotelbania.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. Krzesło V 325 60 2000

2  talerzykowy Bania 4 180 25 600

3 przenośnik taśmowy Bania 5 100 10 600

Bania Ski & Fun – najlepsze miejsce do rozpoczęcia przygody z nartami lub deską snowboardową, tak 

dla dzieci, jak i nieco starszych. Tuż obok znajduje się bowiem stacja Kotelnica Białczańska (wspólny 

karnet z Banią). Do wyboru jest więc kilkanaście tras zjazdowych i wyciągów, lodowiska, a także trasy 

biegowe. Ośrodek znajduje się na zboczu Kotelnicy (917 m n.p.m.). 

 KANIÓWKA

 Białka Tatrzańska

 +48 18 26 541 81

 www.kaniowka.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4 os. Kolej nr VII 450 90 2200

2 orczykowy Wyciąg 8 430 90 720

3 orczykowy Wyciąg 9 190 25 900

4 orczykowy Wyciąg 10 120 20 800

5 przenośnik taśmowy Wyciąg 11 50 5 300

Kaniówka, najbardziej na południe wysunięty ośrodek narciarski Białki Tatrzańskiej, to idealne miej-

sce do rozpoczęcia nauki jazdy na nartach i snowboardzie. Na łagodnym stoku Wysokiego Wierchu  

(899 m n.p.m.) stanęły: krzesełko, orczyki i taśma dla najmłodszych narciarzy. Trasy są oświetlone  

i sztucznie dośnieżane. Ośrodek połączony jest ze stacjami Kotelnica Białczańska i Bania – pomiędzy 

nimi kursuje darmowy skibus. 

 KOTELNICA
 BIAŁCZAŃSKA

 Białka Tatrzańska

 +48 18 26 541 33

 www.bialkatatrzanska.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 krzesełkowy 3 os. Kotelnica I 1380 210 1200

2 krzesełkowy 4 os. Kotelnica II 800 170 2000

3 krzesełkowy 4 os. Kotelnica III 540 150 2300

4 krzesełkowy 6 os. Kotelnica Express IV 1350 200 3000

5 krzesełkowy 6 os. Pasieka Express VI 1090 175 3000

6 krzesełkowy 6 os. Jan Kulakowski VIII 800 150 3000

7 krzesełkowy 6 os.  Remiaszów IX 900 175 3000

8 orczykowy 1  Wyciąg 1 680 155 580

9 orczykowy 2 Wyciąg 2 680 155 1150

10 orczykowy 3 Wyciąg 3 310 60 720

Kotelnica Białczańska to największy i najpopularniejszy ośrodek narciarski na Podhalu. Stacja może 

pochwalić się dziesięcioma wyciągami na Kotelnicy, Jankulakowskim Wierchu i na Wysokim Wier-

chu (w tym siedmioma krzesełkami). W ciągu godziny mogą one przewieźć blisko 14 000 osób. Jest 

tu również osiem tras zjazdowych (14 km) – od łatwych po trudne - oraz snowpark i trasy biegowe. 

Ośrodek połączony jest ze stacją Bania (w pobliżu znajduje się Terma Bania, hotele i pensjonaty)  

i sąsiaduje z Kaniówką.
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 RUSIŃ-SKI

 Bukowina Tatrzańska

 +48 604 102 302 

 www.rusin-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 700 150 2400

2  krzesełkowy 6-os. „D” 1200 170 3000

3  orczykowy „B” 500 120 700

4  orczykowy „C” 200 50 340

5 przenośnik taśmowy „E” - - -

Bartholet-Porsche – takim krzesełkiem może pochwalić się tylko stacja Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzań-

skiej. Każda kanapa to sześć „oddzielnych” foteli przypominających te, które trafiają do samochodów. 

Sunąc ponad stokiem Rusińskiego Wierchu można więc poczuć się jak w kabinie super-sportowego 

Porsche. Są tu jeszcze czteroosobowa kanapa, a także dwa wyciągi talerzykowe i babylift. Stoki są sze-

rokie, bezpieczne i niezbyt strome. Trasy są ratrakowane, oświetlone i sztucznie dośnieżane. To idealne 

miejsce dla początkujących, ale także rodzin z dziećmi. Nie można zapomnieć o wspaniałym widoku na 

Tatry i Podhale.

 GRAPA SKI

 Czarna Góra

 +48 667 922 299 

 www.grapa.ski

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4 os. „A” 900 151 2400

2 orczykowy „C” 400 86 900

3 orczykowy „B” 400 77 900

4 Snowtubing „D” 120 14

Czarnogórska GrapaSki także może pochwalić się wspaniałymi widokami, nie tylko na dolinę Białki, 

ale także na Tatry, Babią Górę i Gorce. „Mamy najszybszą, nowoczesną, wyprzęganą kolej krzesełkową  

w regionie” – podkreślają gospodarze Kompleksu Turystyczno – Narciarskiego GrapaSki. Trasy wytyczo-

no na stokach Litwinki (z charakterystycznym krzyżem milenijnym), naprzeciwko białczańskiej Kotelni-

cy. Są tutaj cztery, bardzo szerokie trasy zjazdowe, tor snowtubingowy, a także krzesełko i dwa orczyki.
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 KOZINIEC SKI

 Czarna Góra

 +48 605 050 184 

 www.koziniec-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. Koziniec „A” 650 130 2400

2 orczykowy Koziniec „B” 250 45 800

3 orczykowy Koziniec „C” 150 58 800

4 zaczepowy Koziniec „D” 120 15 -

Niewiele jest ośrodków narciarskich, które mogą pochwalić się takim widokiem na tatrzańskie gra-

nie. Nic więc dziwnego, że taras widokowy przy górnej stacji jest oblężony nie tylko przez narcia-

rzy, ale także tych, którzy z tej perspektywy chcą zobaczyć Tatry Bielskie i Tatry Wysokie. Narcia-

rze mają do dyspozycji krzesełko, orczyki, a także pięć tras zjazdowych (najdłuższa, łatwa ma 1000 

m). Stoki są oświetlone i sztucznie dośnieżane. Na najmłodszych czeka Bawialnia „Stumilowy las”.  

Czarna Góra, malowniczo położona nad Białką, na kartach historii pojawia się dopiero pod koniec XVI 

stulecia. Odnajdujemy ją w spisie „szałasów i owczarń”, który został przygotowany dla Kapituły Spiskiej. 

„Opisanie ciekawych gór Tatrów”, a więc dzieło XVII-wieczne, przynosi nam nazwy hal – w Tatrach Biel-

skich - które były jej własnością. Czarna Góra musiała więc wtedy już być wsią. Dzisiaj ta malownicza 

spiska miejscowość oferuje swoje walory turystom. Będąc tutaj warto zwrócić uwagę na piękne stare 

zagrody, jakże inne niż te podhalańskie. 
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 OLCZAŃ SKI

 Bukowina Tatrzańska

 +48 669 552 511

 www.olczan-ski.pl

 U STENI

 Gliczarów Górny

 +48 18 20 77 600,  

 +48 504 192 535

 www.usteni.z-ne.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy U Steni „A” 500 85 900

2  orczykowy U Steni „B” 400 75 720

3 talerzykowy Dla dzieci 60 15 200

Trzy wyciągi, szałas, pensjonat i najpiękniejsza panorama Tatr – oto niewielka rodzinna stacja nar-

ciarska „U Steni” w Gliczarowie Górnym. Dwie kilkusetmetrowe trasy rozpoczynają się na wysokości  

994 m n.p.m., w górnej części Fiśkowej Doliny, a kończą na Dziadówce. Są średnio-trudne i łatwe, dosko-

nale więc nadają się do stawiania pierwszych narciarskich kroków. Zbocza są ratrakowane, oświetlone  

i sztucznie dośnieżane. 

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 2-os. Turnia „A” 400 90 1500

2 orczykowy Skałka „B” 300 90 500

3 orczykowy Mały Kasprowy „C” 400 90 600

4 talerzykowy Zwyrtlik „D” 400 90 700

5 orczykowy UFO „E” 400 90 700
 
Turnia, Zwyrtlik, Skałka i UFO – to one tworzą Olczań-Ski, niewielki kompleks narciarski na Olczańskim 

Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. Krzesełko i trzy orczyki stoją na północnym, północno-zachodnim  

i północno-wschodnim zboczu. Dzięki temu po kilkusetmetrowych trasach, które wzdłuż nich wyty-

czono, można szusować nawet w marcu. Góra nie jest zbyt stroma, więc idealnie nadaje się do nauki 

jazdy tak dla narciarzy, jak i snowboardzistów. Stoki są oświetlone, ratrakowane i sztucznie dośnieżane.
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beskid wyspowy 
pieniny 
gorce

Beskid Wyspowy, Gorce i Pieniny – tutaj również nie 

brakuje stacji narciarskich, wyciągów, a także kilome-

trów doskonale przygotowanych tras. Wszystkie nar-

tostrady są ratrakowane, a większość jest oświetlona 

i może być sztucznie dośnieżana. Dobre miejsce do 

jazdy znajdą tutaj osoby dopiero uczące się narciar-

skiego rzemiosła (szerokie, stosunkowo łagodne sto-

ki), ale także takie, które doskonale już sobie radzą na 

nartach i snowboardzie. Stacje są też świetnymi punk-

tami widokowymi na beskidzkie „wyspy”, gorczańskie 

grzbiety, pienińskie skałki… Narciarze mogą zjeżdżać 

nie tylko z wygasłego wulkanu, ale także „wprost” 

do… jeziora. Nie można też zapomnieć o ścieżkach 

dla tych, którzy nad zjazdy przedkładają bieganie (wy-

starczy wspomnieć choćby piękną 25-kilometrową 

trasę na Mogielicy). Teren idealnie nadaje się też na 

wyprawy ski-tourowe dla początkujących, spacery na 

rakietach śnieżnych, a także piesze wycieczki.
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 CZORSZTYN SKI

 Kluszkowce

 +48 18 265 02 22

 www.czorsztyn-ski.com.pl

STACJE NARCIARSKIE

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 550 150 2400

2  krzesełkowy 2-os. „B” 550 150 1200

3 orczykowy „C” 460 100 730

4 talerzykowy „D” 100 12 800

5 przesośnik taśmowy „E” 100 10 -

6 orczykowy „F” 200 30 500

7 orczykowy „G” 350 80 700

8 przenośnik taśmowy „H” 25 5 -

Osiem urozmaiconych tras zjazdowych, a także niesamowite widoki m.in. na Tatry – to najważniejsze 

atuty stacji narciarskiej Czorsztyn Ski Kluszkowce. Malowniczy ośrodek zajął część stoku góry Wdżar, 

pomiędzy przełęczami Snozka i Drzyślawa. Szczyt ten, choć przytulony jest do gorczańskich stoków, 

często uznawany jest za część Pienin. W 2000 roku był tu jeden wyciąg i armatka. Teraz jest osiem 

tras, dwa krzesełka, parę orczyków i blisko 30 armatek. Trasy są łatwe i średnio-trudne. Najdłuższa 

ma 1200 m (niebieska), a najkrótsza 25 m. Stacja wydzieliła też specjalne tereny dla dzieci – obsługują 

je 100-metrowe wyciągi talerzykowe oraz taśma. Stoki są oświetlone, ratrakowane i dośnieżane. Na 

miejscu znajduje się szkółka narciarska, wypożyczalnia, serwis, a także hotel – ze strefą spa. Nie można 

też zapomnieć o trasach dla tych, którzy nad zjazdy przedkładają bieganie na nartach. Teren idealnie 

nadaje się też na wyprawy ski-tourowe dla początkujących, spacery na rakietach śnieżnych, a także 

piesze wycieczki.

 POLANA SOSNY

 Niedzica

 +48 18 334 77 60

 www.niedzica.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy „A” 400 96 750

2  orczykowy „B” 70 25 520

3 orczykowy „C” 300 78 520

Czerwona, niebieskie i zielone – takie są trasy zjazdowe w stacji narciarskiej Polana Sosny. Do tego trzy 

wyciągi orczykowe oraz trasa snowboardowa, wypożyczalnia i serwis, a także dwie szkółki narciarskie. 

Stok jest oświetlony, ratrakowany, a może być też sztucznie dośnieżany. W dodatku malowniczo „wpa-

da” do Jeziora Sromowieckiego. Na polanie Sosny świetnie czują się doskonale jeżdżący na nartach  

i snowboardzie - zwykle mierzą się z szybką czerwoną trasą wytyczoną wzdłuż czterystumetrowego 

orczyka. Nieco mniej wprawni wybierają łagodną niebieską trasę z lewej strony wyciągu lub okrężny, wi-

dokowy 800-metrowy zielony „szlak” (z jego prawej strony). Na najmłodszych i wszystkich tych, którzy 

dopiero zaczynają przygodę z nartami, czeka stok szkoleniowy i 80-metrowy orczyk, a także Park Kubu-

sia. Wspomnieć wypada i o tym, że od górnej stacji głównego wyciągu wytyczono 8-kilometrową trasę 

dla tych wszystkich, którzy na nartach lubią biegać. A przecież nie można zapomnieć o niesamowitym 

widoku na zamek w Niedzicy, potężną zaporę na Dunajcu, a także pienińskie i tatrzańskie szczyty. Stok 

zajmuje fragment granicznego szczytu Sosny, należącego do Magury Spiskiej. Do granicy ze Słowacją 

stąd tylko parę minut.
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 PALENICA  
 SZAFRANÓWKA

 Szczawnica

 +48 22 444 66 66

 www.pkl.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 krzesełkowy 4-os. Palenica „A” 783 262 2200

2 talerzykowy Szafranówka „B” 310 74 750

3 talerzykowy Szafranówka „C” 333 74 750

4 talerzykowy Szafranówka „D” 258 50 750

Tylko kilka minut wystarczy, aby z centrum Szczawnicy dotrzeć na szczyt Palenicy (722 m n.p.m.). Za 

pośrednictwem nowoczesnego czteroosobowego krzesełka wybierają się tutaj nie tylko turyści i kura-

cjusze, ale także narciarze i snowboardziści. Magnesem, który ich tutaj ściąga, są nie tylko niesamowite 

widoki na zaśnieżone pienińskie szczyty z Sokolicą i Trzema Koronami, Beskid Sądecki i Tatry, otulone 

mgłą doliny Grajcarka i Dunajca, ale także jedna z najciekawszych polskich tras  – słynna czarna „je-

dynka”. Piękna, stroma, szybka i szeroka – tak mówią o niej narciarze. Z tysiącmetrową trasą o 250-me-

trowej różnicy poziomów mierzą się ci, którzy już dobrze opanowali sztukę jeżdżenia na nartach. Nieco 

słabiej jeżdżący od górnej stacji na Palenicy zjeżdżają na polanę Szafranówka, do dolnej stacji wycią-

gów orczykowych. Stąd bowiem mogą dostać się na Szafranówkę (742 m n.p.m.). z której  będą mieli 

trasy – łatwą i średnio-trudną - na samej polanie, albo długi, średnio-trudny, 1800-metrowy zjazd do 

dolnej stacji kolei krzesełkowej Palenica. Miłośnicy nieco większej dawki adrenaliny mogą wyszaleć się  

w 200-metrowym halfpipe (także z homologacją FIS). Stoki są oświetlone, ratrakowane, i naśnieżane. 

Na miejscu jest wypożyczalnia i serwis, szkółka narciarska, a pod bokiem całe uzdrowisko!

 JAWORKI- 
 HOMOLE

 Jaworki

 +48 609 306 502
 +48 785 187 667

 www.arenanarciarska.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 2-os. Homole „A” 621 116 1200

2  talerzykowy Storczyk „B” 200 25 700

3 talerzykowy Krokus „C” 120 20 700

Krzesełko, orczyki, trasa z pomiarem czasu, fajna strefa freeridu, balet na nartach, monoski – tak pre-

zentuje się Arena Narciarska Jaworki-Homole. Na kanapach – sunących ponad rozległą halą na północ-

nym stoku Bukowinek - docieramy do górnej stacji, po pokonaniu 621 m i 116 m różnicy poziomów, 

możemy wspiąć się na platformę widokową, by zerknąć np. na panującą w Pieninach - Wysoką (1050 

m n.p.m.) czy królową Beskidu Sądeckiego – Radziejową (1262 m n.p.m.). Potem nie pozostanie nam 

już nic innego, jak tylko zaszyć się w szałasie „Bukowinki” (z tarasem, placem zabaw dla dzieci oraz gril-

lem), albo ruszyć w dół, wybierając którąś z sześciu tras wytyczonych na kilkudziesięciu hektarach hali. 

Dobrze i bardzo dobrze jeżdżący, lubiący ekstremalne doznania oraz nieubite ratrakiem stoki, wybiorą 

zapewne trudną czarną trasę freerideową – z krzesełka w lewo. Dla mniej wprawnych pozostają trasy 

łatwe i średnio trudne. A tych jest pięć. Najdłuższe, ponad 700-metrowe – „2” i „3” – wiodą wzdłuż 

krzesełka. W górnej części łatwe, nieco niżej bardziej strome. Arena Narciarska Jaworki-Homole może 

też pochwalić się 450-metrową trasą z... pomiarem czasu. Stacja szczyci się też nauką narciarskiego... 

baletu.
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 DŁUGA POLANA

 Nowy Targ

 +48 18 266 62 62

 www.dlugapolana.com

 ZADZIAŁ

 Nowy Targ

 +48 18 266 91 37

 www.zadzial.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy 2-os. Zadział 550 83 750

Świetny stok do nauki jazdy – tak o nowotarskim Zadziale, malowniczo usytuowanym u podnóża gor-

czańskich szczytów, mówią narciarze i snowboardziści. Szerokie, kilkusetmetrowe zbocze o dość zróż-

nicowanym nachyleniu doskonale nadaje się do nauki, ale także do doskonalenia techniki jazdy. Trasa 

jest oświetlona, ratrakowana, a może być też sztucznie dośnieżana. Dla najmłodszych przygotowano 

specjalną górkę, z której można zjeżdżać na sankach i dętkach. Jest wypożyczalnia sprzętu i serwis,  

a także szkółka narciarska, szałas oraz miejsce na ognisko i grilla. Z górnej stacji jest też wspaniały 

widok na Gorce, Nowy Targ i Kotlinę Nowotarską, a także Babią Górę i Tatry. Jeżeli jest odpowiednia 

ilość śniegu to z Zadziału można zjechać na nartach aż do Nowego Targu. Wspomnieć wypada, że wokół 

stacji narciarskiej wytyczone są również malownicze trasy biegowe. To świetne miejsce dla tych, którzy 

nie lubią zgiełku wielkich ośrodków, a dobrze czują się w otoczeniu natury.

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy „A” 450 90 1100

2 orczykowy „B” 90 19 300

Na nowotarskiej Długiej Polanie szusuje się już blisko sto lat, Tak, tak - to nie pomyłka. Gospodarze 

stacji przypominają, że już w okresie międzywojennym nowotarżanie zjeżdżali na nartach z północnego 

stoku Czarnotówki. Pierwsza „wyrwirączka” na Długiej Polanie pojawiła się w latach 60. XX wieku. Za 

dolną stację „robiło” wtedy nadwozie ciężarówki. W 1973 r. na malowniczej polanie stanął pierwszy 

orczyk. Obecnie działający pojawił się na stoku w 1994 r. Trzy trasy – 450-metrowa czerwona (średnio-

-trudna), 650-metrowa niebieska (łatwa) i 100-metrowa zielona (bardzo łatwa) - są szerokie i doskona-

le utrzymane. Kilkusetmetrowy stok u podnóża gorczańskich szczytów jest ratrakowany i oświetlony,  

a może być też sztucznie dośnieżany. Za sprawą niezwykłego mikroklimatu śnieg utrzymuje się tutaj do 

późnej wiosny. Nie można też zapomnieć o pięknej, 700-metrowej trasie do biegów narciarskich (15 m 

różnicy poziomów). Długa Polana to idealna baza wypadowa w Gorce – tak dla narciarzy biegowych jak 

i skitourowców oraz osób lubiących wycieczki w rakietach śnieżnych.

 OBIDOWA

 Klikuszowa

 +48 18 26 654 68

 www.wyciag-obidowa.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 talerzykowy „A” 465 74 350

465-metrowy łagodny i szeroki stok u podnóża gorczańskich szczytów, to idealne miejsce do rozpo-

częcia przygody z nartami oraz deską snowboardową. Zbocze o małej różnicy poziomów spodoba się 

także tym, którzy jeszcze niezbyt pewnie czują się na śniegu. Trasa jest dobrze utrzymana, ratrakowana, 

oświetlona, a może być też sztucznie dośnieżana. W Klikuszowej jest też wypożyczalnia nart, mała 

gastronomia, miejsce na ognisko i grilla. Jeżeli jednak chcemy skorzystać z pomocy instruktora, musimy 

się wcześniej umówić. Nie można też zapomnieć o pięknych widokach – na Gorce, dolinę Lepietnicy,  

a także postrzępione tatrzańskie granie.

 STAJKOWA

 Krościenko nad Dunajcem

 +48 18 262 32 56

 +48 500 358 688

 www.stajkowa.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy „A” 500 101 900

2  orczykowy „B” 250 40 900

Stajkowa to nasza Gubałówka – tak mieszkańcy Krościenka nad Dunajcem mówią o swojej niewielkiej 

stacji narciarskiej na Zawodziu. Górka, stanowiąca zachodnią część Pasma Radziejowej, jest niewysoka 

(706 m n.p.m.), a jej zachodni stok, na którym stanęły dwa orczyki, jest szeroki i łagodny. Idealnie więc 

nadaje się do nauki jazdy na nartach i snowboardzie, tak dla dzieci jak i dorosłych. Trasy są ratrakowane, 

sztucznie dośnieżane i oświetlone. Na miejscu jest wypożyczalnia, serwis, szkółka narciarska i snow-

boardowa, wypożyczalnia skuterów śnieżnych, a także karczma z doskonałymi regionalnymi potrawami  

i widokiem na stok. Ze zbocza Stajkowej biją także mineralne szczawy – odnajdziemy tutaj źródła „Ste-

fan”, „Michalina” i „Maria”. Stajkowa Ski może też pochwalić się ładnym widokiem na dolinę Dunajca 

oraz Krościenko po drugiej stronie wartko płynącej rzeki, a także na szczyty Pienin i Tatr. Do Szczawnicy 

też nie jest stąd daleko…
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 POLCZAKÓWKA 
 SKI

 Rabka-Zdrój

 +48 18 267 77 39

 www.polczakowka-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy Polczakówka „A” 650 130 850

2  talerzykowy „B” 70 10 100

Z Polczakówki, choć to niezbyt wyniosły gorczański szczyt, widać nie tylko malowniczą dolinę wijącej się 

Raby, ale także Gorce, Beskid Wyspowy i Pasmo Babiogórskie, a nawet Tatry. Wszystko to za sprawą bli-

sko 30-metrowej wieży z dwoma platformami widokowymi. Polczakówkę, znajdującą się na północnym 

stoku Grzebienia (677 m n.p.m.), bardzo cenią również narciarze i snowboardziści. Dlaczego? To jeden z 

najbardziej wymagających stoków w okolicy Rabki-Zdroju (do centrum są tylko 3 km). Zbocze jest stro-

me, a główna trasa, choć w ostatnich latach nieco „złagodniała”, bardzo szybka. Idealnie więc nadaje się 

na rozgrywanie zawodów sportowych. Narciarze o nieco mniejszym doświadczeniu mogą wybrać łatwą, 

kilkudziesięciometrową trasę. Stok jest oświetlony, ratrakowany, a także może być sztucznie dośnieża-

ny. Jest wypożyczalnia i serwis, a także szkółka narciarska i niewielki punkt gastronomiczny. Właściciele 

stacji już od dawna wspominają o budowie krzesełka.

 U ŻURA

 Chabówka

 +48 18 267 78 69

 www.chabowka.com

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  talerzykowy U Żura I 350 50 500

2 talerzykowy U Żura II 100 10 300

Stok „U Żura”, choć stosunkowo krótki i łagodny, zawsze jest starannie przygotowany i zabezpieczony. 

Jest też oświetlony i ma instalację do sztucznego zaśnieżania. To wyborne miejsce dla tych wszyst-

kich, którzy dopiero chcą nauczyć się jeździć na nartach – tak dzieci jak i dorosłych. Na najmłodszych 

narciarzy zawsze też czeka wydzielony kawałek zbocza – z barwnymi figurkami zwierząt i zabawkami. 

Nic więc dziwnego, że stacja w Chabówce, tuż obok drogi Chabówka – Raba Wyżna i linii kolejowej  

z Chabówki do Zakopanego, wychowała sobie wierne grono wielbicieli. Z Rabki to tylko kilkanaście 

minut jazdy samochodem.
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 OSTOJA 
 KONINKI

 Koninki

 +48 18 331 75 80

 www.ostojakoninki.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 1-os. Tobołów I 1200 300 600

2  dla dzieci Hutek. II 50 5 400

3 talerzykowy Hucisko III 330 100 450

4 talerzykowy Gigant IV 150 80 400

5 talerzykowy Starmaszka V 270 100 800

1450 – tyle metrów ma najdłuższa nartostrada w Gorcach. Czerwoną, stromą trasę z Tobołowa (964 

m n.p.m.) na Polanę Hucisko wybierają wszyscy, którzy już dość pewnie czują się na nartach i desce 

snowboardowej. Na szczyt dowiezie ich Kolej Linowa Tobołów. Także sporych umiejętności wymaga 

350-metrowy zjazd wzdłuż orczyka oznaczonego numerem III. Wszyscy, którzy dopiero zamierzają po-

znać tajniki jazdy na nartach, wybierają łagodny stok na Polanie Starmaszka w pobliżu górnej stacji,  

a dzieci uczą się jeździć na nartach na Polanie Hucisko, w pobliżu dolnej stacji. Przy nartostradzie  

z Tobołowa powstaje snowpark. Trasy są ratrakowane, a główny stok oświetlony i sztucznie dośnieżany.  

Z Tobołowa niedaleko już do najwyżej położonego polskiego obserwatorium astronomicznego - na 

Suhorze (1000 m n.p.m.). U podnóża Tobołowa znajduje się ośrodek wypoczynkowy Ostoja Górska 

Koninki.

 BESKID

 Spytkowice

 +48 18 268 89 20

 www.kompleksbeskid.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 740 137 2200

2  orczykowy „B” 250 40 680

3 przenośnik taśmowy „C” 80 8,5 120

Trzy wyciągi, parę tras, ale też trzygwiazdkowy hotel z basenem, karczma i restauracja oraz centrum 

odnowy biologicznej - tak prezentuje się Kompleks „Beskid” w Spytkowicach. Narciarstwo to nasza 

pasja – zapewniają jego gospodarze. I dzielą się nią już od lat. Dla najmłodszych powstaje zimowy 

plac uciech oraz przedszkole. Na wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu, czekają sanki, jabłuszka 

i lepienie bałwana. Jest też stok szkoleniowy, na którym instruktorzy pomagają najmłodszym stawiać 

pierwsze narciarskie kroki. Gdy już pewnie poczują się na nartach, mogą korzystać z 80-metrowego 

orczyka. Stok jest szeroki, płaski i bezpieczny, oddzielony od reszty tras. W „Beskidzie” dzieci mogą nie 

tylko nauczyć się jeździć na nartach, ale także pływać oraz podszkolić się w języku angielskim. W tym 

czasie rodzice mogą korzystać ze wszystkich atrakcji, które oferuje „Beskid”. Narciarze i snowboardziści 

ruszą zapewne w kierunku dolnej stacji czteroosobowego krzesełka (znajduje się zaledwie kilkanaście 

metrów od hotelu). W ciągu paru minut kanapy pokonują 740 m. Gdy już znajdą się na szczycie, mogą 

nacieszyć oczy widokiem potężnych tatrzańskich turni, a także malowniczej doliny i znajdujących się  

w dole Spytkowic. Umiejętności narciarskie można sprawdzić na czterech średnio-trudnych i łatwych 

trasach. Gdy zdecydujemy się na zjazd - znajdującą się w pobliżu krzesełka – „1” pokonamy 740-me-

trów, „3” poprowadzi nas ponad tysiącmetrowym szlakiem. Od stacji górnej krzesełka można też zjechać  

w kierunku 250-metrowego orczyka i 250-metrowej trasy. Stok jest dośnieżany, oświetlony i ratra-

kowany. Jest szkółka narciarska, wypożyczalnia i serwis. Stok od hotelu – jak podkreślają gospodarze 

- dzieli rzut… śnieżką.
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 KASINA-SKI

 Kasina Wielka

 +48 18 506 51 00

 www.kasinaski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 krzesełkowy 6-os. „A” 1245 292 3000

2 talerzyk Śnieżnica 1 „B” 120 11 300

„Jako róża jest najpiękniejszą i najwonniejszą z kwiatów, tak i tę górę można uznać za najpiękniejszą 

ze swego układu, jako i z widoków i pięknego spaceru.” – tak o Śnieżnicy pisał w XIX stuleciu Jan Ne-

pomucen Rostworowski, ziemianin i pisarz. I to na tej górze znajduje się rodzinny ośrodek narciarski 

Kasina Ski. W połowie 2016 r. rozpoczęła się przebudowa stacji. Na jej bazie powstaje nowoczesny 

całoroczny ośrodek sportowo-rekreacyjny. Modernizacja zaczęła się od wymiany starej kanapy na no-

woczesne, 6-osobowe wyprzęgane krzesełko z charakterystycznymi pomarańczowymi osłonami. Gdy 

znajdziemy się przy górnej stacji (902 m n.p.m.), po pokonaniu 1245 m, możemy wybrać zjazd trasą 

czerwoną, szybką i stromą (1250 m) lub łatwiejszą, niebieską (1450 m), albo chwilę wytchnienia na 

tarasie widokowym, podziwiając w zimowej szacie beskidzkie „wyspy” oraz malowniczą Kasinę Wielką, 

rodzinną miejscowość Justyny Kowalczyk. Nieco mniej biegli w narciarskim rzemiośle, a także dzieci, 

mogą wybrać 120-metrowy wyciąg talerzykowy i znajdującą się tuż obok niego trasę. Przy dolnej stacji 

jest szkółka, serwis, wypożyczalnia sprzętu, a także karczma. Stok jest oświetlony i ratrakowany. A skąd 

nazwa? Śnieżnica zawdzięcza ją płatom śniegu, długo zalegającym w okolicach szczytu. Już w średnio-

wieczu pisano o niej jako górze Śnieżnej. Nic jednak nie wiadomo, aby ówcześni mieszkańcy owe jęzory 

wykorzystywali do jazdy na „deskach”.

 SKI LUBOMIERZ

 Lubomierz

 +48 18 448 85 48

 www.lubomierz.com

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 orczykowy Lubomierz 700 180 800

2  talerzykowy Linka 150 20 200

Ski Lubomierz, stacja narciarska na północnym stoku Jaworzynki (1026 m n.p.m.), kusi paroma wycią-

gami, a także malowniczym, szerokim i niezbyt stromym stokiem. Na gorczańskim zboczu wytyczono 

cztery trasy – od 700 do 150 metrów, od średnio-trudnej po bardzo łatwą. Nic więc dziwnego, że tak 

chętnie zaglądają tutaj zarówno ci, którzy świetnie jeżdżą na nartach i snowboardzie, jak i wszyscy, 

którzy dopiera zaczynają przygodę z „deskami”. Najmłodsi także mają w Ski Lubomierz swoje niewielkie 

królestwo. Stok jest oświetlony, ratrakowany, a może być też sztucznie naśnieżany. Jest wypożyczalnia 

i serwis. Stacja znajduje się w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego. Choć nie jest zbyt wielka, 

to jednak ma spory urok. Nic więc dziwnego, że z roku na rok zwiększa się grono jej wiernych fanów.
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 LASKOWA- 
 KAMIONNA

 Laskowa

 +48 18 337 88 10

 www.laskowa-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 krzesełkowy 4-os. Tatrapoma Ts4 „I” 1550 300 2200

2  talerzykowy Tatrapoma „II” 1250 215 900

3  talerzykowy Sztokfisz „III” 240 30 400

4  talerzykowy Polsport „IV” 220 50 250

Kamionna, a może Makowica, Jeziernik lub Patria? Choć nazw wiele to wciąż jedna i ta sama wyniosła 

„piramida” w Beskidzie Wyspowym. Dla narciarzy i snowboardzistów największe znaczenie ma jednak 

to, co „wyrosło” na jej wschodnim stoku – a więc czteroosobowe krzesełko i trzy orczyki, w tym jeden 

malowniczo „wygięty” niczym bumerang. Choć „wyspa” jest niezbyt wyniosła (805 m n.p.m.), to jej 

zbocza do najłagodniejszych nie należą. Trasy są więc mocno zróżnicowane, a to szczególnie cieszy tych 

wszystkich, którzy doskonale czują się już na nartach. Najdłuższa nartostrada ma ponad 2000 metrów 

i parę wariantów. Są na niej fragmenty łatwe (niebieskie) i wymagające większego doświadczenia (czer-

wone). Jeśli ktoś czuje się na siłach, to w dolnej części stoku zawsze może skręcić na „czarny” odcinek. 

Najłatwiejsze trasy znajdują się w pobliżu górnej stacji, a obsługiwane są przez ponad dwustumetrowe 

orczyki. To tutaj swoje królestwo mają wszyscy, którzy dopiero uczą się jeździć na nartach. Stok jest 

oświetlony, ratrakowany i może być sztucznie dośnieżany. Jest wypożyczalnia, serwis i szkółka narciar-

ska, a także restauracja, bar, gazdówka na Górze Kamionna oraz hotel Trawers.

 LIMANOWA-SKI

 Limanowa

 +48 18 33 734 34

 www.lysagora.eu

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „I” 600 168 2000

2  orczykowy „II” 300 60 900

3 orczykowy „III” 300 60 900

Łagodny stok, urocza kotlina, przyprószony śniegiem las, a do tego krzesełko i dwa orczyki. Stacja nar-

ciarska Limanowa-Ski, to doskonałe miejsce na krótki rodzinny wypad. Trasy, wytyczone na północnym 

stoku Łysej Góry, są średnio-trudne i łatwe. Do stacji górnej, znajdującej się na wysokości 780 m n.p.m., 

dociera 600-metrowe krzesełko (168 m różnicy wysokości). Kto nie zamierza podziwiać malowniczych 

beskidzkich „wysp”, może od razu ruszyć w dół wybierając 700-metrową, czerwoną, stromą, trasę lub 

1000-metrowy szlak oznaczony kolorem niebieskim – idealny dla tych, którzy jeżdżą nieco słabiej,  

a lubią także podziwiać piękne krajobrazy. Są także dwa 300-metrowe orczyki – dla wszystkich tych, 

którzy dopiero stawiają pierwsze kroki – plac zabaw dla dzieci, szkółka, serwis i wypożyczalnia sprzętu. 

Stoki są oświetlone, sztucznie dośnieżane i ratrakowane. Jest bar przy dolnej stacji oraz restauracja na 

szczycie (fantastyczny widok na Beskidy, Gorce, Pieniny i Tatry), są też pokoje gościnne. Ze względu na 

specyficzny mikroklimat pierwszy śnieg spada tutaj nawet w listopadzie, a utrzymuje się do kwietnia.
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beskid sądecki

Beskid Sądecki również szczyci się doskonałymi wa-

runkami do jazdy na nartach – zarówno tych zjazdo-

wych jak i biegowych. Może pochwalić się wspania-

łymi stokami, nie tylko na Jaworzynie Krynickiej, ale 

także na Krzyżowej. Tutaj odnajdziemy jedną z naj-

rozleglejszych polskich stacji narciarskich, najdłuższą 

oświetloną trasę zjazdową w kraju (2600 m), narto-

stradę na wiadukcie, a także oświetlony, 400-me-

trowy snowpark, jeden z najdłuższych i najbardziej 

zróżnicowanych. Sądecczyzna może już pochwalić się 

kilkunastoma stacjami i ponad 100 kilometrami nar-

tostrad. Fajne miejsce do wypoczynku znajdą tu za-

równo ci, którzy doskonale jeżdżą, jak i osoby, które 

dopiero się uczą. Nie można też zapomnieć o eksklu-

zywnych uzdrowiskach, ośrodkach spa, przybywa też 

przytulnych hoteli i pensjonatów. Nic więc dziwnego, 

że coraz więcej narciarzy odkrywa sądeckie stoki.
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 JAWORZYNA 
 KRYNICKA

 Krynica-Zdrój

 +48 18 471 52 71

 www.jaworzynakrynicka.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  kolej gondolowa 6-os. „A” 2210 468 1600

2  krzesełkowy 4-os. „D” 1000 250 2400

3 krzesełkowy 4-os. „I” 1050 250 2400

4 orczykowy „B” 850 250 900

5 talerzykowy „E” 850 188 900

6 talerzykowy „F” 1000 240 900

7 talerzykowy „H” 900 180 900

8 talerzykowy „J” 100 15 500

Fajna stacja, z doskonałymi perspektywami. Malownicze miejsce – tak o Jaworzynie Krynickiej mówią 

narciarze i snowboardziści. Ośrodek kusi jednak nie tylko pięknymi i rozległymi panoramami na Be-

skid Sądecki, ale przede wszystkim sześcioosobową gondolą, dwoma czteroosobowymi krzesełkami, 

kilkoma orczykami, a także ponad 8 km malowniczych tras zjazdowych, w tym najdłuższą oświetloną 

w Polsce (2600 metrów). Jak dotrzeć na szczyt Jaworzyny? Najprościej i najszybciej za pośrednictwem 

gondolki z doliny Czarnego Potoku. Gdy już staniemy na 1114 m n.p.m. do wybory będziemy mieli 

parę tras. Zjazd np. “jedynką” oznacza 2600-metrową przygodę na łatwym i średnio-trudnym stoku, 

a “dwójką” 900- lub 1800-metrowy (jeśli zjedziemy na sam dół) średnio-trudny zjazd. Nie można też 

zapomnieć o wymagającej 1000-metrowej, homologowanej przez FIS czarnej “piątce”. To jednak nie 

wszystko. Gospodarze stacji pomyśleli także o tych wszystkich, którym nie wystarczają “zwykłe” trasy. 

W 1050-metrowym snowparku - o nazwie Krynistler – przypływ adrenaliny gwarantowany. Jest tu 

kilka skoczni o różnej wysokości, a także kilkanaście jibowych przeszkód. Są też dwie linie przejazdowe 

- dla najmłodszych i początkujących oraz dla tych wszystkich, którzy nie „czują” strachu. Na Jaworzynie 

Krynickiej można też spróbować jazdy na „tyczkach” – około 400 metrów z pomiarem czasu. Dla naj-

młodszych powstaje zaś 200-metrowy Funpark, oczywiście z atrakcyjnymi przeszkodami. Zdecydowana 

większość stoków jest oświetlona, ratrakowana i może być sztucznie dośnieżana. Jest wypożyczalnia 

sprzętu, serwis i szkółka narciarska. 

 HENRYK-SKI 

 Krynica-Zdrój

 +48 18 471 58 22

 www.henryk-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy Henryk 1 „A” 800 90 2400

2  krzesełkowy Henryk 2 „B” 700 100 2400

3 orczykowy „C” 230 35 800

4 talerzykowy „D” 120 15 800

5 przenośnik taśmowy „E” 85 15 800
 
Nartostrada na wiadukcie? Tak, ale to możliwe jest tylko w Krynicy-Zdroju. Do tego szeroki, stosunko-

wo łagodny stok, dwa krzesełka, dwa orczyki, a także taśma dla dzieci. I oto gotowa recepta na sukces. 

Ośrodek narciarski Henryk-Ski, pięknie położony na zboczu Krzyżowej (812 m n.p.m.), już od lat zaska-

kuje nowymi inwestycjami. Jeszcze kilka lat temu ta niewielka krynicka stacja chwaliła się krzesełkiem  

i 800-metrowym stokiem. By przedłużyć trasę o kolejne kilkaset metrów właściciel stacji nie tylko 

dostawił drugą kanapę i stację pośrednią, ale także zbudował wiadukt ponad drogą. To dzięki nie-

mu narciarze mogą teraz cieszyć się z blisko dwukilometrowego stoku, właściwie w samym centrum 

renomowanego uzdrowiska. Trasy są łagodne więc doskonale nadają się zarówno do nauki jazdy jak  

i doskonalenia techniki. Orczyk, taśma i łagodne zbocze – najmłodsi u stóp Krzyżowej również mają 

swój mały, ale fajny świat. Stoki są oświetlone, ratrakowane, a mogą być też sztucznie dośnieżane. 

Jest wypożyczalnia, serwis i szkółka narciarska, a miłośnicy potraw regionalnych mogą zaszyć się  

w Gospodzie „U Krakowiaka”. Nie można też zapomnieć o fajnym widoku z Krzyżowej – tak na Krynicę 

jak i Beskid Sądecki.
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 SŁOTWINY 
 ARENA

 Krynica-Zdrój

 +48 18 471 57 17

 www.slotwinyarena.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 krzesełkowy 6-os. „KK” 700 163 3000

2  orczykowy „WN4” 570 94 515

3 orczykowy „BL1” 80 10 300

10 tras zjazdowych, sześcioosobowa kanapa, parę orczyków, Zimowy plac zabaw Kubuś-Ski, a także 

bardzo urozmaicone stoki – tak prezentuje się Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju. Stopniowo zamienia 

się też w całoroczny ośrodek sportowo-rekreacyjny. Już jakiś czas temu trzyosobowa „kanapa” została 

wyparta przez nowoczesną sześcioosobową wyprzęganą kolej.  Sercem stacji wciąż jest jednak „Chata 

na stoku”. Hotelowi goście mogą więc zapiąć narty lub deskę już za jej progiem. Tuż obok znajduje się 

dolna stacja sześcioosobowego krzesełka. Po pokonaniu 700 m  znajdziemy się na pięknej polanie. Do 

dolnej stacji można powrócić na kilka sposobów np. niebieską 1650-metrową widokową trasą „Dookoła 

świata” lub 1350-metrową łagodną nartostradą „Na polanie”. Osoby lubiące nieco więcej adrenaliny we 

krwi zapewne od razu wybiorą czerwone, trudniejsze nartostrady, wytyczone wzdłuż kolejki - 980-me-

trową „1” o nazwie „Główna” lub 1100-metrową „3” „Pod lasem”. Choć trudniejsze są bezpieczne  

i szerokie. Na „trójce” pojawiają się też „przeszkody” – dlatego to miejsce tak chętnie wybierają wszyscy 

freestyle’owcy. Jest też snowpark. Najmłodsi przygodę z „deskami” – dwiema lub jedną - rozpoczynają 

od „Bąbla”, czyli zimowego narciarskiego przedszkola. Na specjalnie wytyczonym stoku czeka na nich 

również „Zimowy plac zabaw Kubuś-Ski”, a także „nartostrada” obsługiwana przez 80-metrowy wyciąg. 

Słotwiny Arena to idealne miejsce dla rodzin poszukujących spokoju, osób aktywnych i... zakochanych.

 SŁOTWINY

 Krynica-Zdrój

 +48 18 471 27 26

 www.slotwiny.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 925 200 1800

2  orczykowy „B” 925 200 1200

3 orczykowy „C” 120 27 600

4 orczykowy „D” 350 65 600

Krzesełko, trzy orczyki i parę fajnych tras na wschodnim stoku Drabiakówki – tak prezentuje się Kom-

pleks narciarski Słotwiny w Słotwinach. Zbocze jest urozmaicone i zróżnicowane więc każdy narciarz 

bez problemu znajdzie tu odpowiednią dla siebie trasę. 925-metrowe krzesełko i takiej samej długo-

ści orczyk docierają na wysokość 682 m n.p.m. Po prawej i lewej stronie wyciągów stok jest łagodny,  

w środku nieco trudniejszy, ostrzejszy, szybszy. Najmłodsi i początkujący także tutaj znajdą swoje miej-

sce. Trasy są oświetlone, ratrakowane, a mogą być sztucznie dośnieżane. Jest też wypożyczalnia sprzętu 

i serwis oraz szkółka narciarska. Olbrzymim atutem stacji są niesamowite widoki – m.in. na Beskid Są-

decki. To doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi.
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 MASTER SKI 
 TYLICZ

 Tylicz

 +48 504 239 397

 www.master-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „W1” 700 100 2400

2  talerzykowy „W2” 600 90 650

3 orczykowy „W3” 500 75 650

4 ćwiczebny „W4” 150 25 500

9 tras, Fun Park z przejazdem przez tunel, poletko do jazdy na sankach, a także 4 wyciągi – taki jest stan 

posiadania Centrum Narciarskiego Master Ski w Tyliczu. Nic więc dziwnego, że coraz chętniej zaglą-

dają na północne stoki ponad Tyliczem. Bardziej doświadczeni wybierają stoki średnio-trudne, a także 

specjalnie przygotowywaną trasę do jazdy na „tyczkach”. Najdłuższa szeroka nartostrada ma 1350 m,  

a najkrótsza trasa – 150 m. Mniej wprawni mogą szusować po łagodniejszych częściach zbocza. Master 

Ski Tylicz to urocza stacja rodzinna, idealne miejsce do nauki jazdy i doskonalenia się w niełatwym rze-

miośle. Najmłodsi mogą spędzić dzień w specjalnym zimowym przedszkolu. Trasy są ratrakowane, mogą 

być sztucznie dośnieżane, a większość jest oświetlona. Jest również szkółka narciarska i snowboardo-

wa, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i serwis, a także regionalna karczma.

 TYLICZ SKI

 Tylicz

 +48 18 471 13 56

 www.tylicz.ski

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 3-os. „1” 750 150 1500

2  orczykowy „2” 380 80 300

3 talerzykowy Żółwik-Baby Ski „3” 150 30 300

4 talerzykowy Zajączek-Baby Ski „4” 100 15 300

5 przenośnik taśmowy Baby Ski „5” 125 10 300

Krzesełko, parę orczyków, 5 km tras i aż 15 wariantów zjazdu - takimi atrakcjami kusi narciarzy i snow-

boardzistów stacja narciarska Tylicz. Choć to spory rodzinny ośrodek, to wciąż jednak daleki od zgiełku 

kurortów. Część stoków znajduje się w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Większość tras na 

Bradowcu (770 m n.p.m.) jest oświetlona i sztucznie dośnieżona, a wszystkie ratrakowane. Do wyboru 

są urozmaicone trasy średnio-trudne, łatwe i bardzo łatwe. Najdłuższa ma ponad 1200 metrów, a naj-

krótsza 150 metrów. Turyści mogą zjeżdżać także na sankach z trzech pagórków – Puchatka, Jelonka 

i Filipka. Każdy więc znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest oczywiście szkółka narciarska, wypożyczalnia  

i serwis, a także bankomat i – coś dla smakoszy – Gościniec.
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 DWIE DOLINY
 MUSZYNA - 
 WIERCHOMLA

 Wierchomla-Muszyna

 +48 18 414 32 64

 www.wierchomla.com.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. Wierchomla I „A” 1600 300 2000

2 orczykowy Polanki „B” 940 175 900

3 orczykowy Toczek „D” 470 100 850

4 orczykowy Stonoga „E” 110 14 300

5 orczykowy Płatek „F” 517 116 900

6 orczykowy Frycek „G” 825 175 900

7  krzesełkowy 4-os Szczawnik I „H” 1525 273 2400

8 orczykowy Szczawnik II „I” 1067 109 900

9 talerzykowy Ryczek-łącznik „J” 150 22 360

Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla to jeden z najbardziej znanych i najrozleglejszych ośrodków nar-

ciarskich nie tylko w Beskidzie Sądeckim, ale także w Polsce (ponad 100 ha). Jedyny, który łączy dwie 

tak odległe miejscowości. Na paru stokach Pasma Jaworzyny stanęły dwa krzesełka i siedem orczy-

ków. Narciarze mogą korzystać z ponad 11 km nartostrad o różnym stopniu trudności (można zjechać  

z 1001 m n.p.m.) – od trudnych po bardzo łatwe. Tutaj też odnajdziemy jedną z najdłuższych narto-

strad w Polsce – 3 km ciągłej jazdy! Nie lada gratką jest też oświetlony 400-metrowy snowpark, jeden  

z najdłuższych i najbardziej zróżnicowanych w Polsce. Stacja chwali się też jedną z najlepszych szkół 

narciarskich. Gospodarze stacji nie zapomnieli również o tych, którzy wolą biegać niż zjeżdżać. Specjal-

nie dla nich wytyczono 4,5-kilometrowy malowniczy szlak – od górnej stacji Wierchomla I do Bacówki 

nad Wierchomlą.

 RYTERSKI RAJ

 Rytro

 +48 18 443 66 06

 www.ryterskiraj.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 700 200 2000

2 talerzykowy „B” 220 70 900

3 przenośnik taśmowy „C” 80 10 600

Czteroosobowe krzesełka suną ponad stokiem Jastrzębskiej Góry. W ciągu godziny mogą one prze-

wieźć 2400 narciarzy, snowboardzistów, a także tych wszystkich, którzy pragną jedynie nacieszyć oczy 

widokiem ośnieżonych gór. Będąc na szczycie można zajrzeć na taras widokowy, zaszyć się w karczmie 

albo od razu pomknąć w dół. Trasę czerwoną, 700-metrową, z homologacją FIS, biegnącą w pobliżu 

wyciągu krzesełkowego, zapewne wybiorą wszyscy, którzy już dobrze czują się na „deskach”. Nieco 

mniej biegli w narciarskim rzemiośle pomkną szlakiem wyznaczonym na niebiesko - jest sporo dłuższy 

(1200 m), ale za to znacznie łagodniejszy. Osoby stawiające pierwsze narciarskie kroki trafią zapewne 

do szkółki i na płaski 220-metrowy stok, z wyciągiem talerzykowym o takiej samej długości. Nie można 

też zapomnieć o „Rogasiowym stoku” - dla najmłodszych - i 50-metrowym wyciągu dywanowym, a tak-

że „Rogasiowym przedszkolu”. Przy dolnej stacji jest szkółka, serwis, wypożyczalnia, dwa hotele, a także 

„Oberża Pod Aniołami”. A to wszystko w sercu Beskidu Sądeckiego. Urocza, kameralna stacja. Idealna 

do rodzinnego wypoczynku. Tu można poczuć się jak w raju.
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 KOKUSZKA

 Piwniczna-Zdrój

 +48 668 114 193

 www.kokuszka-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy Duży „A” 700 140 800

2  talerzykowy Mały „B” 120 30 700

3 przenośnik taśmowy „C” 80 12 -

Kameralne miejsce, idealne do wypoczynku z dziećmi - tak o stacji Kokuszka mówią narciarze. Jest tu 

doskonały mikroklimat, malownicze widoki, a także uroczy teren do jazdy. Szczyt szerokiego 600-me-

trowego stoku znajduje się między Bystrą Górą a Cycówką. Dostać się tam można za pośrednictwem 

700-metrowego orczyka. Z góry można spojrzeć na malowniczą dolinę Jaworzynki, wyniosły Kicarz 

i wspaniałą panoramę Piwnicznej-Zdroju, albo od razu pomknąć w dół, wybierając - w zależności od 

umiejętności - trasę średnio-trudną lub łatwą. W Kokuszka jest także 120-metrowy wyciąg talerzykowy, 

wolno sunący dywanik dla najmłodszych, specjalny plac zabaw dla dzieci, szkółka narciarska, serwis,  

a także wypożyczalnia sprzętu. Stoki są oświetlone, sztucznie dośnieżane i regularnie ratrakowane.  

W przytulnej stacji można nie tylko przenocować, dobrze zjeść, ale także miło spędzić dzień na kuligu. 

Do Piwnicznej-Zdroju jest stąd zaledwie 2 km.

 KAMIANNA

 Kamianna

 +48 18 474 17 10

 +48 502 178 818, 

 +48 697 693 748

 www.kamianna-wyciagi.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  talerzykowy Duży „A” 600 91 500

2  talerzykowy Średni „B” 330 55 450

3 talerzykowy Mały „C” 120 16 550

Kamianna, niewielka wioska w zachodniej części Beskidu Niskiego, najczęściej kojarzy się z pszczołami 

i… uroczą rodzinną stacją narciarską. To tutaj znajduje się jeden z najbardziej znanych ośrodków pszcze-

larskich w Polsce, a także Światowe Centrum Apiterapii. Kamianna może też pochwalić się łagodnym sto-

kiem, a na nim trzema wyciągami talerzykowymi. Zbocze jest szerokie, a wszystkie trasy łatwe i bardzo 

łatwe. Świetnie więc czują się tutaj wszyscy, którzy dopiero zamierzają nauczyć się jeździć na nartach, 

jak i ci którzy czynią to od lat. To stacja, gdzie nie ma tłoku i zgiełku, a jest czas, by nacieszyć się ciszą  

i pięknem otaczającej przyrody. Oczywiście trasy są ratrakowane, oświetlone, a mogą być też sztucznie 

dośnieżane. Jest wypożyczalnia, serwis, a także szkółka narciarska i snowboardowa. Blisko stąd do Kry-

nicy-Zdroju, Wierchomli Małej, a nieco dalej do Nowego Sącza. To idealne miejsce dla rodzin.



52 53

7

A

P

 CIENIAWA-SKI

 Cieniawa

 +48 602 810 249

 www.cieniawa-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 talerzykowy Duży 500 115 750

2  talerzykowy Mały 350 65 750

3 talerzykowy Żółwik 50 15 850

Cieniawa-Ski to niewielka rodzinna stacja narciarska powstała na pograniczu Beskidu Sądec-

kiego i Beskidu Niskiego. Na rozległym stoku stanęły trzy wyciągi, wytyczono też trzy trasy  

o zróżnicowanym poziomie trudności. Najtrudniejsza i zarazem najdłuższa ma ponad 500 metrów. Spo-

ra różnica poziomów pomiędzy jej górną i dolną częścią oraz stosunkowo „stroma” górna część sprawia-

ją, że chętnie wybierają ją ci, którzy już opanowali sztukę jeżdżenia. Nieco mniej wprawni w narciarskim 

rzemiośle wolą korzystać z łagodniejszej, 350-metrowej trasy, o 64 metrach różnicy poziomów oraz tzw. 

„Małego” talerzyka. Dla najmłodszych idealnym polem nauki jest 50-metrowy Żółwik i łagodny szkolny 

stok. Zbocze jest oświetlone, ratrakowane i dośnieżane. Jest również wypożyczalnia sprzętu i serwis. 

Wszystkich zmęczonych ugości regionalnymi potrawami Karczma we Dworze. Wystarczy kilkanaście 

minut, aby dojechać tutaj z Nowego Sącza.

 MAGURA SKI   
 PARK

 Małastów

 +48 18 351 88 18

 www.skiparkmagura.eu

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. Magura „A” 1100 260 2200

1400 metrów długości i 260 metrów różnicy poziomów – tyle pokonamy zjeżdżając z Magury Małastow-

skiej (813 m n.p.m.) w Magura Ski Park. I jest to jedna z najdłuższych i najpiękniejszych małopolskich 

nartostrad. Trasa jest średnio-trudna, oświetlona, ratrakowana i sztucznie dośnieżana. Osoby mniej 

pewnie czujące się na nartach lub snowboardzie mogą wybrać dłuższy szlak. Trzeba będzie wprawdzie 

przejechać trzy kilometry, ale spadek będzie dużo łagodniejszy, a trasa równie widokowa. Jest szkółka 

narciarska, wypożyczalnia sprzętu i serwis, a także bufet. Początkujący muszą jednak liczyć na wyciągi 

w pobliskim Małastowie. Nie wypada nie wspomnieć o widokowej trasie narciarsko-biegowej – począ-

tek w pobliżu schroniska na szczycie Magury Małastowskiej. 2500-metrowa „Jagoda” uchodzi za jedną  

z najpiękniejszych, nie tylko w Beskidzie Niskim.

 SĘKOWA SKI

 Sękowa

 +48 18 351 83 17

 www.wyciag-sekowa.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  talerzykowy „A” 250 30 500

Wyciąg w Sękowej nie miał prawa powstać, ale stanął na niewielkim wzniesieniu. Nie miał szans na 

utrzymanie, ale działa już kilkanaście lat. I przez te lata „dorobił” się sporego grona wiernych przyjaciół, 

tych wszystkich, którzy po raz pierwszy założyli tutaj narty, ale także tych, którzy przyjeżdżają co roku 

np. na ferie zimowe. Jak powstała kameralna stacja? Z tej górki miejscowe dzieci zjeżdżały „od zawsze”. 

Także Wojciech Kretowicz, właściciel wyciągu, często mozolnie zimą piął się pod nią. Kilkanaście lat 

temu nabył kawał ziemi i używany wyciąg. To co w zamyśle miało ułatwiać życie dzieciom, stało się jed-

ną z najważniejszych zimowych atrakcji Sękowej (oczywiście prócz pięknej drewnianej świątyni, wpisa-

nej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Tak oto powstała niewielka rodzinna stacja narciarska. 

Stok jest szeroki, ratrakowany, oświetlony i dośnieżany. Jest wypożyczalnia i serwis, a także szkółka 

narciarska. Szczególnie dobrze czują się tutaj rodziny z dziećmi.

 SMEREKOWIEC

 Smerekowiec

 +48 18 35 100 95

 www.wyciag-smerekowiec.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  talerzykowy Duży 650 63 700

2  talerzykowy Mały 100 8 450

Kilkusetmetrowy szeroki stok, a na nim dwie łagodne trasy. Dłuższą, 650-metrową wybierają wszyscy, 

którzy już jeżdżą na nartach, 100-metrową zaś ci, którzy dopiero zaczynają swoją zimową przygodę. Do 

tego dwa wyciągi talerzykowe, oświetlenie, armatki śnieżne, ratrak. Jest szkółka narciarska, wypoży-

czalnia i serwis, a także pokoje gościnne. Niewielka rodzinna stacja narciarska w uroczym Smerekowcu, 

to idealne miejsce do wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Będąc tutaj, w sercu Beskidu Niskiego, 

warto zajrzeć m.in. do XIX–wiecznej murowanej cerkwi św. Michała Archanioła.
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pasmo 
babiogórskie

Zawoja i Czarny Groń – to najważniejsze i największe 

stacje w Paśmie Babiogórskim i Beskidzie Małym. Nar-

ciarze mają w nich do wyboru szerokie, bezpieczne, 

ale też mocno zróżnicowane trasy, od wymagających 

po bardzo łagodne. Z Mosornego Gronia roztacza się 

malowniczy widok nie tylko na Diablak i cały masyw 

Babiej Góry, ale także na pozostałe szczyty Beskidu 

Żywieckiego i Beskidu Makowskiego, a nawet Tatry. 

Będąc zaś w Czarnym Groniu poznamy urocze zakątki 

Beskidu Małego. Ta ostatnia stacja kusi też profesjo-

nalnym Tiger Snowparkiem, specjalnym symulatorem 

narciarskim, lodowiskiem, a także komfortowym ho-

telem oraz Rycerską Oberżą.
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 MOSORNY GROŃ

 Zawoja

 +48 22 444 66 66

 www.pkl.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 krzesełkowy 4-os. Mosorny Groń „A” 1312 336 2400

2  orczykowy Mosorny 1 „B” 325 70 550

3 talerzykowy Mosorny 2 „C” 100 15 300

Z Mosornego Gronia jest piękny widok nie tylko na Diablak i masyw Babiej Góry, ale także na pozo-

stałe szczyty Beskidu Żywieckiego i Beskidu Makowskiego oraz Tatry. Na jego południowo-zachod-

nim zboczu, opadającym do malowniczej doliny Jaworzynki, stanęło czteroosobowe krzesełko. Blisko 

półtorakilometrowa trasa (z homologacją FIS), która wiedzie do Zawoi Policzne, ma fragmenty łatwe  

i takie, które wymagają sporych umiejętności. Oznaczona jest kolorem czerwonym. Mniej doświadczeni 

narciarze mają do wyboru stok nieco łagodniejszy. Trasa jest oświetlona, ratrakowana i dośnieżana. Przy 

dolnej stacji jest nie tylko serwis, wypożyczalnia sprzętu i szkółka narciarska, ale także restauracja oraz 

pokoje do wynajęcia.

 CZARNY GROŃ

 Rzyki

 +48 33 506 51 00

 www.czarnygron.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 700 150 2400

2  krzesełkowy 6-os. „B” 700 110 3000

3 talerzykowy „C” 450 75 800

4 zaczepowy dla dzieci „D” 100 15

Elegancja, szyk, wyszukane kreacje, a także moc „pluśnięcia” - wszystko to przyda się podczas wiosen-

nej walki o tytuł Króla i Królowej Splash, imprezy łączącej „freestylowego ducha z doskonałą zabawą”. 

Nim jednak staniemy do walki o splendor warto wcześniej potrenować technikę w stacji narciarskiej 

Czarny Groń, uroczym rodzinnym ośrodku. We wschodniej części Beskidu Małego odnajdziemy nie 

tylko trasy dla wytrawnych, ale także początkujących narciarzy. Jest tu również profesjonalny Tiger Sno-

wpark, specjalny symulator narciarski, a w pobliżu zatopiony w zieleni Hotel & SPA, Rycerska Oberża  

i lodowisko. Śnieg utrzymuje się tu do późnej wiosny.
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okolice 
krakowa i tarnowa

Siepraw Ski, Podstolice Ski, Sport Arena Myślenice, 

Szklana Góra Ski, SławicSki Raj – aby z centrum Kra-

kowa dostać się na te stoki, wystarczy kilkadziesiąt 

minut. To idealne miejsca na poranny lub popołudnio-

wy relaks - Podstolice Ski kuszą np. snowparkiem ze 

specjalną poduchą do trenowania akrobacji powietrz-

nych. Najbardziej wymagające trasy znajdują się na 

myślenickim Zarabiu (obydwie są trudne i bardzo 

strome). W pozostałych ośrodkach nartostrady są 

stosunkowo szerokie i łagodne. Mogą więc z nich ko-

rzystać nawet ci, którzy dopiero wykonują pierwsze 

narciarskie ślizgi. Stoki są oświetlone, ratrakowane  

i mogą być sztucznie dośnieżane.

Kilkusetmetrowe, szerokie nartostrady, niewielkie 

różnice wzniesień – tak prezentują się małe rodzinne 

stacje narciarskie w okolicach Tarnowa. Jurasówka, 

Lubinka i Jastrzębia Ski, choć dysponują zaledwie kil-

koma wyciągami, to mają swoich wiernych miłośni-

ków. Wielu narciarzy mówi o nich: kultowe. Łagodnie 

opadające stoki idealnie nadają się do nauki jazdy na 

nartach, te nieco bardziej strome sprawią przyjem-

ność lepiej jeżdżącym. Stoki są ratrakowane, oświe-

tlone, a mogą być też sztucznie dośnieżane.
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 SIEPRAW SKI

 Siepraw

 +48 12 274 64 90

 www.siepraw-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 talerzykowy „A” 350 60 800

2 talerzykowy „B” 350 60 800

3 talerzykowy „C” 250 55 600

4 talerzykowy „D” 150 30 550

5 talerzykowy „E” 180 30 550

6 talerzykowy Linka „F” 80 12 100

7 przenośnik taśmowy „G”

Sześć wyciągów, „ośla łączka” oraz pięć tras o różnym stopniu trudności. Najdłuższe mają po 350 m,  

a najkrótszy 80 m. Trasy są średnio-trudne i łatwe. I to wszystko 18 km od Krakowa. Można więc tutaj 

wyskoczyć zarówno rano jak i po południu. Jest wypożyczalnia, serwis, szkoła narciarska, zimowy plac 

zabaw dla dzieci, a także bar i restauracja. Skąd wziął się tu stok narciarski? – Szukaliśmy fajnej, małej 

górki, z łatwym dojazdem z Krakowa. Tak trafiliśmy do Sieprawia – tak Andrzej Bachleda-Curuś, nasz 

legendarny alpejczyk opowiadał niegdyś o kulisach powstania Siepraw Ski.

 PODSTOLICE SKI

 Podstolice

 +48 506 535 659

 www.podstolice-ski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 orczykowy Tatrapoma 1 „A” 350 65 900

2  orczykowy Tatrapoma 2 „B” 220 30 450

3 talerzykowy Babylift „C” 80 25 200

Trzy wyciągi i cztery trasy zjazdowe, snowpark ze specjalną poduchą do trenowania akrobacji powietrz-

nych, a także przedszkole narciarskie, szkoła narciarska i snowboardowa, wypożyczalnia i serwis oraz 

karczma „Alpejska chatka” – takimi atrakcjami w zimie kusi Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny Podstolice 

Ski. A nie można też zapomnieć o warsztatach snowkite i minizoo. Najmłodsi przygodę z „deskami” roz-

poczynają od przedszkola narciarskiego. Na terenie tym, odgrodzonym od głównego stoku, są tylko oni 

i ich nauczyciele. Nauka jest więc całkowicie bezpieczna. Nieco starsi i lepiej jeżdżący mają do wyboru 

trzy szerokie trasy zjazdowe – czerwoną i dwie niebieskie. Są oświetlone, ratrakowane i dośnieżane.  

I to wszystko znajduje się zaledwie 18 km od centrum Krakowa.
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 SPORT ARENA 
 MYŚLENICE

 Myślenice

 +48 12 357 22 31

 www.mysleniceski.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 770 235 2397

2  krzesełkowy 1-os. „B” 2006 325 450

3 orczykowy „C” 150 32 900

4 talerzykowy Chełmuś „D” 150 60 900

Choć na Chełm docierają dwie koleje krzesełkowe, to zimą działa tylko jedna. Pojedyncze krzesełka, 

które kursują z myślenickiego Zarabia - na ponad dwukilometrowej trasie – suną ponad stokiem tylko 

latem. Narciarze i snowboardziści mogą za to liczyć na czteroosobową kanapę, której dolna stacja znaj-

duje się przy drodze z Zarabia na Chełm. Obydwie główne nartostrady – 1100 (posiada homologację 

FIS) i 835 m - są wymagające i strome. Początkujący powinni więc raczej skorzystać z trasy przy wyciągu 

talerzykowym na szczycie. Dla dzieci jest specjalny stok i wyciąg w pobliżu dolnej stacji. Z góry jest fan-

tastyczny widok na Myślenice i dolinę Raby. Jest tu również karczma (na szczycie), szkółka narciarska, 

serwis i wypożyczalnia. Stok jest ratrakowany, oświetlony i dośnieżany.

 SZKLANA GÓRA 
 SKI

 Harbutowice

 +48 506 333 138

 www.szklanagora.pl

 SŁAWICSKI RAJ
 Sławice Szlacheckie 

 +48 665 098 525

 www.slawickiraj.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  orczykowy „A” 400 75 800

2  orczykowy „B” 400 75 800

3 orczykowy „C” 200 35 500

Trzy trasy zjazdowe i trzy wyciągi – tak prezentuje się SławicSki Raj w Sławicach Szlacheckich. Na sze-

rokim, łagodnie opadającym stoku wytyczono 500-, 400- i 200-metrową trasę. Miejsce to doskonale 

nadaje się do nauki jazdy na nartach, a jest idealne także dla tych, którzy pierwsze kroki narciarskie mają 

już za sobą. Niewielkie wzniesienie jest oświetlone, ratrakowane i sztucznie dośnieżane. Z Miechowa 

do Sławic Szlacheckich jest około 10 minut, a z Krakowa 30 minut. Dobre miejsce na krótki wypad.

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  krzesełkowy 4-os. „A” 850 170 2000

2  talerzykowy „B” 100 10 800

Krzesełko, orczyk, szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu, snowpark i bar z domowym jedzeniem – 

tak prezentuje się Szklana Góra Ski w Harbutowicach. Północno-zachodnie zbocze Szklanej Góry (576 

m n.p.m.) jest łagodne i bardzo szerokie, doskonale więc nadaje się dla wszystkich narciarzy. 950-metro-

wa trasa jest ratrakowana, oświetlona i sztucznie dośnieżana. Ze stolicy Małopolski na stok dojedziemy 

w 30 minut – dla krakowian jest to więc najbliższa „kanapa” (wyposażona w dodatku m.in. w dbający  

o bezpieczeństwo dzieci system Kid-Stop). Idealne miejsce na poranny lub popołudniowy relaks. Ze 

stacji górnej ładne widoki na m.in. Beskid Makowski i Pasmo Policy.
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 JURASÓWKA

 Siemiechów

 +48 14 625 80 91

 www.jurasowka.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1  talerzykowy Jurasówka „A” 350 70 900

2  talerzykowy Jurasówka „B” 120 12 450

600, 350 i 120 – tyle metrów mają trasy zjazdowe w stacji narciarskiej Jurasówka. Choć to niewiel-

ki rodzinny ośrodek, „zagubiony” wśród wzniesień i lasów Pogórza Ciężkowickiego, to jednak zawsze 

doskonale przygotowany do sezonu zimowego. Stok jest dośnieżany, ratrakowany, a także oświetlo-

ny. Wspomnieć wypada, że wypożyczalnia sprzętu, serwis, szkoła narciarska, bar, a także parking nie 

znajdują się przy dolnej, a przy górnej stacji. To stąd wiodą dwie trasy – średnio-trudna, 350-metrowa 

„jedynka” oraz nieco łagodniejsza, spadająca malowniczym łukiem „dwójka”. Stok szkoleniowy i nieco 

ponad stumetrowy orczyk odnajdziemy w pobliżu górnej stacji.

 LUBINKA

 Janowice

 +48 14 679 93 70

 www.lubinka.com.pl

 JASTRZĘBIA SKI

 Jastrzębia

 +48 517 340 735

 www.wyciag-jastrzebia.pl

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 talerzykowy „A” 400 90 600

2 talerzykowy „B” 100 15 400

Stacja Jastrzębia Ski to dwa wyciągi i dwie trasy. Pięćsetmetrowy stok jest szeroki i łagodny (na począt-

ku i na końcu dwie niewielkie „stromizny”) doskonale więc będą na nim czuli się początkujący narciarze, 

a także rodzice z dziećmi. Natomiast wszyscy ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki powinni wybrać 

krótszy wyciąg i znajdującą się obok niego łagodniejszą trasę. Zbocze jest ratrakowane, oświetlone  

i dośnieżane. Do Jastrzębiej najbliżej mają mieszkańcy Ciężkowic, Grybowa (30 km) i Tarnowa (40 km), 

z Krakowa to około 90 km.

wyciągi
TYP NAZWA DŁUGOŚĆ RÓŻNICA WZNIESIEŃ PRZEPUSTOWOŚĆ

1 orczykowy Szalony Gazda 645 136 700

Choć to tylko jeden wyciąg, to bez niego tarnowianie nie wyobrażają sobie sezonu narciarskiego.  

– Kultowy – mówią wręcz. To także najbardziej znany i najstarszy wyciąg na Pogórzu. Kilkusetmetrowe, 

łagodnie opadające zbocze nie przestraszy ani tych, którzy chcą się nauczyć jeździć na nartach, ani tych, 

którzy już na śniegu wykonali pierwsze ślizgi. Zjazd po „Szalonym Gaździe”, bo tak uroczo zwą tutaj 

główną trasę, sprawi przyjemność także dobrze jeżdżącym. Początkujący mają dla siebie 100-metrowy 

stok. Stok jest ratrakowany, oświetlony i dośnieżany. Lubinka oferuje także naukę jazdy i szkolenia bar-

dziej zawansowane. Jest szkoła narciarska, serwis i wypożyczalnia, a także bar.
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Cross - country trails

Narciarstwo biegowe, sportowe i rekreacyjne, staje się coraz bardziej popularne. Z każdym rokiem przy-

bywają nowe trasy, otwierają się nowe możliwości uprawiania tego zdrowego, taniego i łatwego narciar-

stwa. Niektóre z tras biegowych posiadają sportową licencję Polskiego Związku Narciarskiego i przepro-

wadza się na nich  treningi i zawody. Niektóre są całoroczne, gdyż mają utwardzone ścieżki pozwalające 

na stosowanie nartorolek w okresie bezśnieżnym.  

TRASY BIEGOWE

REJON TATR I PODTATRZA

• Zakopane - trasa biegowa  
na Górnej Równi Krupowej 
18 20 20 451 
www.biegowkipodtatrami.pl

Trasa o długości: 2,0 - 4,0 km, zlokalizowana jest w samym centrum Zakopanego. Alejki 
na Równi są oświetlone lampami miejskimi, dlatego na trasie jest wystarczająco jasno, by 
biegać po zmroku. Trasa jest łatwa i nadaje się także dla początkujących i rekreacyjnych 
biegaczy. Trasa przygotowywana jest ratrakiem do stylu klasycznego oraz techniki łyżwowej 
i utrzymywana jest przez Gminę Miasto Zakopane

• Zakopane - trasa biegowa  
Centralnego Ośrodka  
Sportowego Pod Krokwią 
18 263 25 78 
www.biegowkipodtatrami.pl

Trasa zlokalizowana jest na terenie Centralnego Ośrodka Sportu Pod Krokwią w Zakopanem 
i wytyczone są obok stadionu sportowego i toru lodowego oraz pod skoczniami, wzdłuż  
ul. Bronka Czecha. Dobrze przygotowana ratrakiem pod styl klasyczny, urozmaicona, prze-
znaczona do treningu dla bardziej zaawansowanych biegaczy, liczy około 3,0  km długości. 

• Zakopane - trasy biegowe 
Trasy Zachodnie 
18 202 04 51 
www.biegowkipodtatrami.pl

Trasy przy Dużej Krokwi, biegnąca w lesie w kierunku Doliny Strążyskiej (zachodnia) liczą 
około 5 km długości (trasy w wariantach 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km). Infrastruktura: par-
king, wypożyczalnia nart biegowych, zaplecze socjalno - gastronomiczne. Trasy utrzymywa-
ne są przez Gminę Miasto Zakopane. 

• Zakopane - trasy biegowe 
na terenie stacji narciarskiej 
Harenda  
18 20 256 80 
www.harendazakopane.pl

Na terenie stacji narciarskiej Harenda nieopodal tras zjazdowych znajduje się trasa biegowa 
i skiturowa o długości 4000 m. Korzystanie z tras biegowych jest bezpłatne. 

• Kościelisko - trasy biegowe  
na Chotarzu 
600 877 123  
www.turystykakoscielisko.pl

Trasy o długości 5 km i 10 km, z pięknym widokiem na Giewont, oznakowana oraz profesjo-
nalnie przygotowywana przez ratrak pod styl klasyczny. Trasy utrzymywane są przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko, przy wsparciu Gminy Kościelisko

• Białka Tatrzańska - trasy 
biegowe na terenie stacji nar-
ciarskiej Kotelnica Białczańska 
- Jankulakowski Wierch 
18 26 541 33 
www.bialkatatrzanska.pl

Kotelnica Białczańska to miejsce również dla  pasjonatów  biegów narciarskich. Każdej zimy, 
przygotowywanych jest dla nich kilka kilometrów tras biegowych, malowniczo położonych 
na terenie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska, między szczytami Kotelnicy i Jan-
kulakowskiego Wierchu. Trasa o długości 5 km łączy koleje nr 6 i 3. Z tras roztacza się piękny 
widok na prawie całe Tatry: od strzelistych słowackich Tatr Wysokich, przez charakterystycz-
ne Tatry Bielskie. Trasy są zróżnicowane pod względem trudności oraz oświetlone i naśnie-
żane. Narciarze mają do dyspozycji cztery rodzaje pętli, od 1250 m do 4380 m.

• Jurgów - trasy biegowe na 
terenie stacji narciarskiej 
Jurgów-Ski 
696 232 312 
www.jurgowski.pl

Trasy położone są na terenie stacji narciarskiej  Jurgów-Ski  i ciągną  się, aż do samego 
Jurgowa. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt do narciarstwa biegowego, dostępny jest 
parking oraz karczma.

BESKID WYSPOWY, PIENINY, GORCE

• Kluszkowce - trasy biegowe 
na terenie stacji narciarskiej 
Czorsztyn-Ski 
18 265 02 22 
www.czorsztyn-ski.com.pl

Trasy o długości ok. 6,5 km znajdują się na terenie stacji Narciarskiej Czorsztyn-Ski i zlokali-
zowane są po północnej stronie Góry Wdżar, z pięknym widokiem na Tatry, Pieniny i Jezioro 
Czorsztyńskie. Trasy łatwe, przygotowywane ratrakiem.
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• Nowy Targ - trasa biegowa  
na lotnisku 
18 261 12 32 
www.nowytarg.pl

Trasy prowadzą przez tereny lotniska miejskiego oraz wokół rezerwatu „Bór na Czerwonem”. 
W zależności od pokrywy śnieżnej ich długość wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów. Do 
dyspozycji biegaczy są dwa tory. Trasa jest szeroka i łatwa – dlatego nadaje się dla początkują-
cych narciarzy. Całość trasy jest oznakowana oraz profesjonalnie przygotowana przez ratrak 
pod styl klasyczny. Trasa jest piękną panoramą całych Tatr i ośnieżonych Gorców. Na trasie 
corocznie organizowany jest Bieg Podhalański. Trasy utrzymywane przez  Miasto Nowy Targ. 

• NowyTarg - trasa biegowa  
na terenie stacji narciarskiej 
Długa Polana       
18 266 62 62 
www.dlugapolana.com       

Trasa łatwa o parametrach: długość 700m, różnica poziomów 15m, sztucznie naśnieżana  
i oświetlona od 16:00 do 20:00. Biegać można stylem klasycznym oraz łyżwowym.  
 

• NowyTarg - trasa biegowa 
na terenie stacji narciarskiej 
Zadział 
18 266 91 37   
www.zadzial.pl     

Obok tras zjazdowych w zależności od warunków śniegowych, do dyspozycji narciarzy są 
trasy biegowe i spacerowo-widokowe, a także lodowisko. 

• Klikuszowa - trasa biegowa  
z Obidowej na Turbacz  
18 263 22 06, 692 434 805 
www.turystyka.gminanowy-
targ.pl/trasy-narciarstwa-bie-
gowego/

Trasa wynosi 11 kilometrów i biegnie od leśniczówki we wsi Obidowa w miejscowo-
ści Klikuszowa (powiat Nowy Targ) aż do schroniska na Turbaczu. Jest to trasa prze-
znaczona zarówno dla początkujących narciarzy (pierwsze 4 km) jak i zaawanasowa-
nych miłośników tego sportu - dalszy etap trasy. Trasa ratrakowana w każdy piątek, 
sobotę i niedzielę, a w razie potrzeby także w tygodniu. Stały instruktor, przy trasie po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Trasy utrzymywane przez Gminę  Nowy Targ. 

• Rabka-Zdrój - trasa biegowa 
na terenie Parku Zdrojowego  
18 268 04 78 
www.rabka.pl

Trasa typowo rekreacyjna o długości 3,3 km i szerokości do 3 m, biegnąca głównie wzdłuż 
malowniczych alejek Parku Zdrojowego, po wzniesieniach na wysokości 500-560 m. Trasa 
z założonym śladem do stylu klasycznego, o łatwym przebiegu po prawie płaskim terenie  
z łagodnymi zjazdami i podbiegami. Oświetlenie całego terenu umożliwia korzystanie z niej 
również po zmroku. W ramach trasy wytyczone są dwie mniejsze pętle,  idealne do nauki  
i doskonalenia umiejętności. Trasy utrzymywane przez Gminę Rabka-Zdrój.

• Trasa narciarstwa biegowego  
„Mogielica” na terenie gmin 
Dobra, Słopnice i Kamienica 
18 337 58 00, 603 669 603 
www.trasymogielica.pl 

Trasa łatwa, urozmaicona pięknymi widokami, złożona zarówno z podbiegów, podjazdów, 
jak również miejsc płaskich. Najlepszym miejscem do rozpoczęcia wycieczki jest Zalesie. Tra-
sa utrzymywana jest skuterem. Trasy utrzymuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Powiat 
Limanowski. Sprzęt sportowy można bezpłatnie wypożyczyć w następujących punktach:
 - Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS „Zalesianka” w gminie Kamieni-
ca, 603 669 603,
 - Szkoła Podstawowa nr 4, 34-615 Słopnice 363 w gminie Słopnice, tel. 18 334 80 05,  
603 669 766,
 - Zespół Placówek Oświatowych Jurków w Jurkowie, 34-643 Jurków 115, w Gminie Dobra,  
tel. 18 334 00 22.

• Trasa narciarstwa biegowego 
„Zalesie” na terenie gminy 
Kamienica 
603 669 603, 18 337 58 00

     www.trasymogielica.pl

Trasa narciarstwa biegowego „Zalesie” zlokalizowana na terenie gminy Kamienica, przezna-
czona dla osób, które rozpoczynają przygodę z narciarstwem biegowym, prowadzona jest 
wzdłuż istniejących dróg leśnych o łącznej długości 5,5 km. Początek i koniec trasy znajduje 
się na terenie stadionu piłkarskiego klubu sportowego „Zalesianka”. Przygotowane oznako-
wanie sprawia, że trudno pobłądzić i ostrzega w miejscach, gdzie ruch odbywa się w obie 
strony. Spore urozmaicenie: las, zjazdy, zakręty, podejścia. Na końcu pętli jest przygotowana 
wiata i tablica informacyjna. Przy dobrej pogodzie rozciągają się piękne widoki na Modyń, 
Cichoń i Ostrą, a w drugą stronę na Mogielicę i Wyrębiska. Dostępna jest bezpłatna wypo-
życzalnia sprzętu: Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS „Zalesianka”, w 
Gminie Kamienica.

• Trasy biegowe na terenie sta-
cji narciarskiej „Beskid” 
18 26 88 922 
www.kompleksbeskid.pl  

Trasy biegowe o długości od 2 do 5 km z widokiem na Babią Górę, powstają przy naturalnej 
pokrywie śnieżnej. Trasy prowadzą wzdłuż grani na stoku i są przeznaczone dla osób począt-
kujących i zaawansowanych.

BESKID SĄDECKI

• Rytro - trasa biegowa na tere-
nie stacji Ryterski Raj  
18 443 66 06       
www.ryterskiraj.pl    

Na terenie Stacji Narciarskiej Ryterski Raj położona jest trasa biegowa  o długość około 2 
km tworząca pętlę. Trasa przebiega wzdłuż potoku Wielka Roztoka na zboczu Jastrzębskiej 
Góry i przygotowana jest specjalnie dla miłośników biegów narciarskich w zależności od 
warunków śniegowych.
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• Wierchomla Mała - trasy 
biegowe na terenie stacji Nar-
ciarskiej Dwie Doliny Muszyna 
- Wierchomla   
18  414 32 64 
www.wierchomla.com.pl 

Na terenie Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla przy górnej stacji wyciągu 
krzesełkowego A zlokalizowana jest trasa biegowa o długości 4 km. Biegnie ona  w kierunku 
bacówki nad Wierchomlą. Trasa pokryta jest naturalnym śniegiem i przygotowana przez 
ratraki, przeznaczona dla początkujących i zaawansowanych narciarzy.

• Tylicz - Krynica-Zdrój -Góra 
Parkowa- trasy biegowe 
512 121 500  
www.e-tylicz.pl      

Malownicze trasy rekreacyjno-sportowe łączące Krynicę, a dokładnie Górę Parkową, z ma-
lowniczą miejscowością agroturystyczną, jaką jest Tylicz. Wytyczone zostały tak, aby nie tyl-
ko dawały satysfakcję z pokonywania kolejnych kilometrów i własnych słabości na podjaz-
dach lub zjazdach, ale były też bogate w piękne widoki i panoramę okolic. Cała trasa liczy 
ok. 13 km i jest utrzymywana przy pomocy ratraka tak, aby zwiększyć przyjemność i bezpie-
czeństwo korzystania z niej. Trasa posiada oświetlony 2-kilometrowy odcinek Roma-szczyt 
Góry Parkowej, gdzie możemy podziwiać malowniczą południową część naszego kraju, a 
nawet Słowację. Jadąc ze szczytu ok. 1000 m przy altanie na wysokości „źródełka miłości”, 
skręcamy w prawo i po pokonaniu dosyć stromego, ale łatwego zjazdu, po ok. 900 m dojeż-
dżamy na południowe zbocze Góry Parkowej, skąd rozpościera się widok na Górę Krzyżową, 
szczyt Jaworzyny Krynickiej, cerkiew prawosławną na ul. Cmentarnej oraz kościół p.w. Św. 
Antoniego. Dalej jedziemy prosto, zostawiamy po lewej stronie dworzec i kościół i udajemy 
się w stronę „Polany Michasiowej” ze sławnym źródełkiem „Bocianówka”. Tutaj robimy małą 
pętlę i wracamy na polanę, z której możemy udać się w stronę ul. Źródlanej. Niestety zjazd 
na tę ulicę jest dosyć trudny. Na końcu zjazdu docieramy do drogi, gdzie skręcamy w lewo i 
wspinamy się coraz wyżej. Mijając szyb wiertniczy „Zuber” docieramy do „Ogrodów” gdzie 
„łapiemy” trasę i po ok. 300-400 m. docieramy do dużej polany, gdzie nasz wysiłek zosta-
je nagrodzony ciszą, spokojem, zapachem lasu i pięknymi widokami. Stoimy dokładnie na 
wprost Jaworzyny Krynickiej. 

• Tylicz - trasa biegowa- Polana 
Syhła
Krynica-Zdrój    
512 121 500
www.e-tylicz.pl  
 

Trasa przeznaczona jest dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy oraz dla 
stawiających pierwsze kroki. Malownicze krajobrazy, spokój i cisza to tylko kilka atutów nar-
ciarstwa biegowego. W Tyliczu znajduje się trasa biegowa o długości 2,5 km, a także wariant 
II - o długości 4 km. Na miejscu czekają na Państwa regularnie ratrakowane trasy z założo-
nym śladem, parking dla samochodów osobowych i autokarów, nowoczesna wypożyczal-
nia nart biegowych i serwis, a także jedyna w regionie szkoła narciarska dla biegaczy. Dla 
rodziców - dodatkowym atutem trasy biegowej jest Przedszkole Narciarskie z Kubusiowym 
Parkiem Zabaw, gdzie istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką instruktorów. W 
Parku znajduje się boisko do unihokeja, Kubusiowy stok z wyciągiem narciarskim (o długości 
150 m) oraz mini pętla narciarstwa biegowego dla dzieci. Korzystanie z Parku zabaw możli-
we jest tylko w ramach Przedszkola Narciarskiego. 

• Krynica-Zdrój - trasy biegowe 
W Dolinie Czarnego Potoku       
18 471 20 68
www.krynica.pl

U podnóży Jaworzyny Krynickiej zlokalizowane są trasy narciarstwa biegowego „u Leśników”, 
przygotowane i utrzymywane przez Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie. Trasy przygotowane są pomiędzy drogą na Izwór, a dolną Stacją Kolei Gondolo-
wej:
 - zielona - o długości ok. 500 m - dla dzieci i uczących się chodzić lub biegać (oświetlona 
sztucznie),
 - żółta - o długości ok. 2400 m – dla początkujących (oświetlona sztucznie),
 - niebieska - o długości ok. 2800 m - dla zaawansowanych,
 - ekstremalna (nieoświetlona, dostępna tylko w dzień). 
Trasy są naśnieżane oraz ratrakowane a przy trasach znajduje się duży parking i dobrze 
wyposażona wypożyczalnia biegowego sprzętu narciarskiego.

• Ptaszkowa - trasy biegowe 
na terenie Centrum Sportów 
Zimowych 
18 415 70 35, 694 412 037 
www.csz.gminagrybow.pl 

W Ptaszkowej, przy stoku góry Jaworze, powstało Centrum Sportów Zimowych. Gotowe są 
do użytkowania trasy biegowe o długości 1600 m. Są one wyasfaltowane, oświetlone, sztucz-
nie naśnieżane i ratrakowane. Trasy uzyskały homologację Polskiego Związku Narciarskiego, 
co daje możliwość organizowania zawodów i mistrzostw w biegach narciarskich. W budynku 
zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowo-rekreacyjnego jest możliwość zakwa-
terowania dla 30 osób  w pokojach dwuosobowych i czteroosobowych. 

• Krzywa - Śnieżne Trasy  
Przez Lasy 
18 351 00 43, 695 869 090 
www.snieznetrasy.pl

Trasy o charakterze sportowo-rekreacyjnym w kompleksie Śnieżne Trasy przez Lasy. 
Rozległy kompleks tras o różnym charakterze i stopniu trudności. Są to głównie rekreacyjne 
trasy narciarskie o szerokości do 3 m. Różnica poziomów tras wynosi 60 m (wysokość od 
550 do 610 m n. p. m.). Teren o zróżnicowanym profilu z odcinkami płaskimi, zjazdami i pod-
jazdami. Trasy są oznakowane, w punktach węzłowych znajdują się kierunkowskazy, a ślad 
zakładany jest skuterem śnieżnym. W miejscach postojowych i na parkingach znajdują się ta-
blice informacyjne. Kompleks tras posiada połączenie z trasą sportowo-rekreacyjną Banica-
-Krzywa. Łączna długość tras wynosi 80 km. Na trasach rozgrywane są zawody amatorskie  
o Lampę Łukasiewicza. W planach jest budowa zaplecza socjalnego i treningowego dla klu-
bów sportowych. Trasy przygotowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa.

OKOLICE KRAKOWA

• Trasy biegowe na terenie  
Ojcowskiego Parku  
Narodowego 
12 389 20 89 
www.ojcowianin.pl     

Dwie trasy zlokalizowane są na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego: krótka w Parku 
Zdrojowym w Ojcowie o długości około 1 km oraz dłuższa biegnąca przez Dolinę Sąspowską  
o długości około 6 km. Pod zamkiem w Ojcowie znajduje się parking i wypożyczalnia nart 
biegowych. Trasy przeznaczone są dla początkujących i zaawansowanych narciarzy i utrzy-
mywane są przez Biuro Usług Turystycznych „Ojcowianin”.
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Większość szlaków dostępnych dla turystów w lecie 
jest również szlakami skiturowymi. Krótko mówiąc po-
nad 60 szlaków o łącznej długości 200 km to prawdzi-
wy raj, z którego możemy korzystać bez wyciągów, bez 
kolejek, bez presji czasu. Jedną z najpopularniejszych 
tras jest oczywiście legendarny Kasprowy, którego 
szczyt można zdobyć wybierając m.in. jeden z trzech 
szlaków rozpoczynających się w Kuźnicach. Jest to do-
bre miejsce na nasze pierwsze „foczenie”, ale prawdzi-
wa przygoda rozpoczyna się na pozostałych trasach 
– mniej dostępnych, mniej popularnych. Tam kluczową 
rolę odgrywa świadomość! 

TRASY SKITUROWE  
W TATRACH

Aby rozpocząć przygodę ze skituringiem oczywiście 
trzeba bardzo dobrze jeździć na nartach zjazdowych, 
a oprócz tego niezbędne jest odpowiednie przygoto-
wanie się! Z jednej strony musimy wiedzieć jak wejść 
i jak zjechać, z drugiej musimy reagować na zmienia-
jącą się pogodę i na bieżąco oceniać zagrożenie lawi-
nowe. W skituringu nie mamy wyznaczonych siatkami 
tras i choć komunikat lawinowy dostępny na stronie 
TOPR’u podpowiada nam czy pokrywa śniegu jest sta-
bilna to naszym obowiązkiem jest znajomość podstaw 
lawinoznawstwa i samodzielne ocenianie czy szlak jest 
bezpieczny. 

JAK ZACZĄĆ? 
Aby rozpocząć przygodę z tym sportem potrzebujemy: 
Sprzętu – który można wypożyczyć m.in. w Kuźnicach 
Kondycji – wystarczy przeciętna, aby foczyć po prostych 
trasach 
Umiejętności zjazdowych – niezbędne jest bardzo dobre 
opanowanie nart 
Wiedzy – na temat tras, oceny zagrożeń lawinowych, 
praw obowiązujących w Tatrach, wiedzy dotyczącej 
techniki podchodzenia i zjazdu na skiturach 

W ostatnim punkcie pomoże portal SkitouroweZako-
pane.pl, gdzie znajduje się baza tras wraz z opisami, 
videoporadniki nt. skituringu, a nawet system monito-
ringu pogody. 

ŚWIADOME KORZYSTANIE Z GÓR! 

www.skitourowezakopane.pl
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       Z Doliny Kościeliskiej przez Ornak na Błyszcz

 WYSOKOŚĆ 2159 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 24 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE maksymalnie 35 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 1230 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA ok. 13 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU ok. 11 km

 CZAS PODEJŚCIA ok. 3h 30 min

 CZAS ZJAZDU DO SIWEJ POLANY 60 min

 NAJLEPSZE WARUNKI marzec - kwiecień

  3  Z Kuźnic przez Halę Gąsienicową na Świnicką Przełęcz

 WYSOKOŚĆ 2051 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 16 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE ok. 40 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 1040 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA ok. 8 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU ok. 8 km

 CZAS PODEJŚCIA ok. 3h 30 min

 CZAS ZJAZDU ok. 60 min

 NAJLEPSZE WARUNKI marzec - maj

  2   Z Kuźnic przez Myślenickie Turnie na Goryczkową

 WYSOKOŚĆ 1385 m DŁUGOŚĆ TRASY 7,7 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE maksymalnie 18 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 375 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 4 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU ok. 3,7 km

 CZAS PODEJŚCIA 1h

 CZAS ZJAZDU 15 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - marzec 

ZAGROŻENIE LAWINOWE
uwaga, szczególnie podczas 

trawersu z Myślenickich Turni do 
Doliny Goryczkowej

       Z Kuźnic przez Kalatówki na Kasprowy Wierch

 WYSOKOŚĆ 1987 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 11,3 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE ok. 30 stopni

 PRZEWYŻSZENIE ok. 1000 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA ok. 6 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU ok. 5,3 km

 CZAS PODEJŚCIA ok. 3h

 CZAS ZJAZDU 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - marzec

03 04

  5   Z Kuźnic przez Boczań na Halę Gąsienicową

 WYSOKOŚĆ 1505 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 10,7 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 20 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 490 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 4,7 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 6 km

 CZAS PODEJŚCIA 1h 30 min

 CZAS ZJAZDU 40 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - marzec

       Z Doliny Małej Łąki przez Przysłop Miętusi na Wyżnie 
        Stanikowe Siodło

 WYSOKOŚĆ 1275 m DŁUGOŚĆ TRASY 5,5 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 25 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 341 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 3 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 2,5 km

 CZAS PODEJŚCIA 1h 30 min - 2h

 CZAS ZJAZDU 15 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - marzec

  6   Z Kuźnic przez Halę Gąsienicową na Karb

 WYSOKOŚĆ 1853 m DŁUGOŚĆ TRASY 16 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 20 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 838 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 7,1 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 8,4 km

 CZAS PODEJŚCIA 3h

 CZAS ZJAZDU 70 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - maj

ZAGROŻENIE LAWINOWE
możliwe lawiny spod Świnicy, Małego 

Kościelca oraz podczas zjazdu  
z Karbu

       Z Kuźnic przez Halę Gąsienicową na Zawrat

 WYSOKOŚĆ 2159 m DŁUGOŚĆ TRASY 18,3 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 40 stopni (średnie 21 stopni)

 PRZEWYŻSZENIE 1149 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA ok. 8,3 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU ok. 10 km

 CZAS PODEJŚCIA 4h 30 min

 CZAS ZJAZDU 1h 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI luty - maj

ZAGROŻENIE LAWINOWE w żlebach oraz pod Małym Kościelcem

07 08

01 02 05 06
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       Z Kuźnic przez Myślenickie Turnie na Kasprowy Wierch

 WYSOKOŚĆ 1987 m DŁUGOŚĆ TRASY 12,6 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 32 stopnie

 PRZEWYŻSZENIE 967 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 6,3 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 8,5 km

 CZAS PODEJŚCIA 3h

 CZAS ZJAZDU 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - kwiecień

ZAGROŻENIE LAWINOWE
należy uważać podczas trawer-
sowania stoków z Myślenickich 

Turni w stronę Kasprowego

       Z Doliny Małej Łąki przez Przełęcz w Grzybowcu  
        do Doliny Strążyskiej

 WYSOKOŚĆ 1311 m DŁUGOŚĆ TRASY 6,4 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 25-30 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 390 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 3,1 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 3,3 km

 CZAS PODEJŚCIA 1h 40 min

 CZAS ZJAZDU 40 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - marzec

  2   Z Kuźnic przez Halę Gąsienicową na Kasprowy Wierch

 WYSOKOŚĆ 1987 m DŁUGOŚĆ TRASY 15,5 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 32 stopnie

 PRZEWYŻSZENIE 967 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 7,0 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 8,5 km

 CZAS PODEJŚCIA 4h

 CZAS ZJAZDU 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - kwiecień 

       Z Doliny Małej Łąki przez Dolinę Kościeliską i Miętusią  
        do Doliny Tomanowej

 WYSOKOŚĆ 1475 m DŁUGOŚĆ TRASY 21 KM 

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 20 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 375 m do schroniska Ornak

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 13  km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 8,0 km

 CZAS PODEJŚCIA OD SCHRONISKA 1h 30min

 CZAS ZJAZDU 60 min

 NAJLEPSZE WARUNKI grudzień - styczeń

ZAGROŻENIE LAWINOWE lawiniasty Czerwony Żleb

09 10
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  5   Z Doliny Strążyskiej na Przełęcz w Grzybowcu

 WYSOKOŚĆ 1311 m DŁUGOŚĆ TRASY 6,6 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 25-30 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 428 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 3,3 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 3,3 km

 CZAS PODEJŚCIA ok. 1h 50 min

 CZAS ZJAZDU 50 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - luty

       Z Kuźnic przez Halę Gąsienicową na Kozią Przełęcz

 WYSOKOŚĆ 2137 m DŁUGOŚĆ TRASY 20 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 40 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 1127 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 8,6 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 11,0 km

 CZAS PODEJŚCIA 5h 15 min

 CZAS ZJAZDU 1h 10 min

 NAJLEPSZE WARUNKI marzec - maj

  6   Z Doliny Chochołowskiej na Trzydniowiański Wierch

 WYSOKOŚĆ 1758 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 18,2 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 35 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 845 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 7,5 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 10,7 km

 CZAS PODEJŚCIA ok. 3h 15 min

 CZAS ZJAZDU 40 min

 NAJLEPSZE WARUNKI luty - kwiecień

       Z Witowa (Polana Szczurkówka) na Magurę Witowską

 WYSOKOŚĆ 1232 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 10 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 20 stopni

 PRZEWYŻSZENIE ok. 400 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 6km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 4 km

 CZAS PODEJŚCIA 2h - 2h 30 min

 CZAS ZJAZDU 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczen-luty

15 16
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       Z Witowa (Polana Skoruszówka) na Magurę Witowską

 WYSOKOŚĆ 1232 m DŁUGOŚĆ TRASY ok 8,0 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 20 stopni

 PRZEWYŻSZENIE ok. 400 m

 CZAS PRZEJŚCIA 4 -5h

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 8,5 km

 CZAS PODEJŚCIA 2h - 2h 30 min

 CZAS ZJAZDU 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczen-luty

       Z Doliny Chochołowskiej przez Trzydniowiański Wierch  
         i Jarząbczy Wierch

 WYSOKOŚĆ 2064 m DŁUGOŚĆ TRASY 20,0 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 35-40 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 1140 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 11,0 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 9,0 km

 CZAS PODEJŚCIA 6-7h

 CZAS ZJAZDU 1h 15 min

 NAJLEPSZE WARUNKI marzec - maj

ZAGROŻENIE LAWINOWE w Szerokim Żlebie i na stokach 
Jarząbczego

       Z Toporowej Cyrhli przez Wielki Kopieniec  
        na Nosalową Przełęcz

 WYSOKOŚĆ 1328 m DŁUGOŚĆ TRASY 6,4KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 22 stopnie

 PRZEWYŻSZENIE 378 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA ok. 3,3 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU ok. 4,1 km

 CZAS PODEJŚCIA 2h

 CZAS ZJAZDU 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - marzec

       Z Kuźnic przez Polanę Kalatówki na Kopę Kondracką

 WYSOKOŚĆ 2005 m DŁUGOŚĆ TRASY 12 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 35-40 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 995 m 

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 6 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 6 km

 CZAS PODEJŚCIA 3h - 3h 30min

 CZAS ZJAZDU 60 min

 NAJLEPSZE WARUNKI grudzień - styczeń

ZAGROŻENIE LAWINOWE lawiny
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       Z Doliny Chochołowskiej przez Trzydniowiański Wierch  
        na Jarząbczy Wierch

 WYSOKOŚĆ 2137 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 14 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 35-40 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 1222 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 7 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU (do schroniska) 7 km

 CZAS PODEJŚCIA 4h 30 min

 CZAS ZJAZDU ok. 2h 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI marzec - maj

ZAGROŻENIE LAWINOWE w Szerokim Żlebie i na stokach 
Jarząbczego

       Z Doliny Chochołowskiej przez Grzesia na Rakoń

 WYSOKOŚĆ 1879 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 23 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 35 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 969 m 

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA ok. 12 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 12 km

 CZAS PODEJŚCIA 3h 30min

 CZAS ZJAZDU 1h

 NAJLEPSZE WARUNKI marzec - kwiecień

       Z Doliny Chochołowskiej przez Grzesia i Rakoń 
        na Wołowiec

 WYSOKOŚĆ 2064 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 25 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 35-40 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 1140 m 

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 13 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 12 km

 CZAS PODEJŚCIA 4h 30 min - 5h

 CZAS ZJAZDU 1h - 1h 30 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczen - marzec

ZAGROŻENIE LAWINOWE

Zagrożony lawinami jest stok zjazdu  
z Przełączki pomiędzy Rakoniem  

a Wołowcem do Wyżniej Chochołow-
skiej, rejon Smytniej i podejście na 

Grzesia

       Z Kuźnic na Polanę Kalatówki

 WYSOKOŚĆ 1240 m DŁUGOŚĆ TRASY OK. 3,7 KM

 MAKSYMALNE NACHYLENIE 12 stopni

 PRZEWYŻSZENIE 225 m

 DŁUGOŚĆ PODEJŚCIA 1,7 km

 DŁUGOŚĆ ZJAZDU 2 km

 CZAS PODEJŚCIA ok. 30 min

 CZAS ZJAZDU ok. 15 min

 NAJLEPSZE WARUNKI styczeń - marzec

23 24
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TERMY

• Termy Szaflary  
ul. Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary 
Bukowina i Białka Tatrzańska (Podhale) 
tel: +48 721 100 800 
biuro@termyszaflary.com 
www.termyszaflary.com 

• Gorący Potok  
os. Nowe 45, 34-424 Szaflary 
tel. +48 727 52 52 52 
marketing@gorącypotok.pl 
www.goracypotok.pl   

• Termy BUKOVINA 
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska   
tel. +48 18 20 20 070   
termy@bukovina.pl  
www.termabukowina.pl 

• Terma Bania 
ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska 
tel. +48 18 261 25 40  
bok@termabania.pl      
www.termabania.pl  

• Chochołowskie Termy 
Chochołów 400, 34-513 Chochołów 
tel. +48 781 300 301, +48 782 300 301,  
bok@chocholowskietermy.pl 
www.chocholowskietermy.pl 

• Aqua Park Zakopane 
ul. Jagiellońska 31
34-500 Zakopane
aquapark@polskietatry.pl 
www.aquapark.zakopane.pl

KARCZMY REGIONALNE

• Karczma „Przy Młynie” 
ul. Bulwary Słowackiego 23, 34-500 Zakopane   
www.przymlynie.pl 

• Karcma „Po Zbóju”  
ul. Krupówki 22b, 34-500 Zakopane   
www.pozboju.pl 

• Restauracja „Dwór Ślebody” 
ul. Skibówki 32, 34-500 Zakopane   
www.dworslebody.pl  

• Restauracja „Gazdowo Kuźnia”  
ul. Krupówki 1, 34-500 Zakopane 
www.gazdowokuznia.pl 

• Restauracja „Stek Chałupa”   
ul. Krupówki 33, 34-500 Zakopane 
www.stekchalupa.pl

• Restauracja „Staro Izba”   
ul. Krupówki 28, 34-500 Zakopane   
www.staroizba.pl 

• Karczma „Szymkówka”   
ul. Szymkówka 1, 34-532 Brzegi 
www.szymkowka.pl 

• Karczma „Rąbanica”  
ul. Za Torem 41a, 34-520 Poronin   
www.karczmarabanica.pl 

• Zapiecek  
ul. Krupówki 43, 34-500 Zakopane 
www.karczmazapiecek.pl

TATRY I PODTATRZE



82 83

• Restauracja „Bacówka” 
ul. Biała Woda 1, Jaworki, 34-460 Szczawnica  
www.bacowkajaworki.nrs.pl 

• Restauracja „U Walusia”  
ul. Jagiellońska 115 C, 34-450 Krościenko n. Dunajcem 
www.walus.pl  

• Restauracja „Dwór” 
os. Polana Sosny 1, 34-441 Niedzica 
www.niedzica.pl/8-Restauracja_Dwor 

• Matras  
ul. Józefa Marka 52, 34-600 Limanowa  
www.karczma-limanowa.pl 

• Karczma „U Borzanka”  
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 6, 34-400 Nowy Targ 
 www.uborzanka.pl 

• Restauracja „Siwy Dym”   
ul. Kilińskiego b.n., 34-700 Rabka-Zdrój 
www.rabka.siwydym.pl 

beskid wyspowy, pieniny, gorce

pasmo babiogórskie

• Karczma „Dzika Chata” (Styrnol)   
Podryżowana 2035, 34-223 Zawoja  
www.dzikachata.com  

• Karczma „Tabakowy Chodnik”  
Zawoja-Widły 1822, 34-222 Zawoja  
www.tabakowychodnik.pl

• Karczma „Rzym”   
Rynek 1, 34-200 Sucha Beskidzka   
www.karczma-rzym.com

• Karczma „Kocierz” Hotel & Spa Kocierz  
ul. Beskidzka 206, Targanice  
34-120 Andrychów  
www.kocierz.pl 

beskid sądecki

okolice krakowa i tarnowa

• Bartna Chata  
Stróże 235, 33-331 Stróże  
www.bartnik.pl 

• Gospoda Magurska  
Małastów 135, 38-307 Sękowa 
www.gospoda-magurska.pl 

• Gościniec Dworski  
Ropa 578 A, 38-312 Ropa  
www.gosciniecdworski.pl 

• Gościnna Chata  
Wysowa-Zdrój 63, 38-316 Wysowa-Zdrój  
www.goscinna-chata.pl 

• Karczma „Cichy Kącik”  
ul. Sądecka 2, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.cichykacik.com.pl

• Karczma Łemkowska 
ul. Świdzińskiego 20, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.nikifor.pl 

• Gospoda Galicyjska  
ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz  
www.miasteczkogalicyjskie.pl 

• Huculanka 
Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie  
www.huculy.com.pl 

• Karczma nad Potokiem  
Rytro 380, 33-343 Rytro  
www.perlapoludnia.pl

• Rohatyna  
Cholerzyn 361, 32-060 Liszki  
www.rohatyna.pl 

• Skansen Smaków  
Cholerzyn 424, 32-060 Liszki  
www.skansensmakow.pl 

• Maciejówka  
ul. Jamki 6, Czajowice, 32-089 Wielka Wieś  
www.karczmamaciejowka.pl 

• Chochołowy Dwór  
ul. Jana III Sobieskiego 172, 32-048 Jerzmanowice 
www.chocholowydwor.pl 

• Cekierówka  
Kocmyrzów 262, 32-010 Luborzyca  
www.cekierowka.pl 

• Gościnna Chata  
ul. Sławkowska 10, 31-014 Kraków 
www.goscinna-chata.pl/krakow 

• Morskie Oko  
Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków  
www.morskieoko.krakow.pl 

• W Starej Kuchni  
ul. św. Tomasza 8, 31-014 Kraków   
www.wstarejkuchni.pl 

• Wesele  
Rynek Główny 10, 31-042 Kraków  
www.weselerestauracja.pl 

• Stara Willa  
Pieskowa Skała 6, 32-045 Pieskowa Skała  
www.starawilla.pl 

• Karczma Pod Wielką Solą  
ul. Grunwaldzka 46, 32-020 Wieliczka  
www.karczma-wieliczka.pl 

• Halit  
ul. Daniłowicza 9, 32-020 Wieliczka  
www.halitrest.pl 

• Klimtówka   
ul. Ordona 2, 32-340 Wolbrom  
www.klimtowka.pl 

• Zagroda  
ul. Podzamcze 1, Wygiełzów, 32-551 Babice  
www.karczmazagroda.com 

• Chata Gieda   
Zagórzany 171, 32-420 Gdów  
www.chatagieda.pl

WWW.TRASASMAKOSZY.PL
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MAŁOPOLSKA KRAKÓW. 
AKTYWNIE ZIMĄ
Stolica regionu: Kraków 
Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim 
Powierzchnia: 15 190 km2 (ok. 5% powierzchni Polski) 
Liczba mieszkańców: 3,4 mln osób (ok. 8% ludności Polski) 
Krajobraz:
 najwyższy szczyt – Rysy: 2499 m n.p.m.
 góry – Tatry, Beskidy, Pieniny
 pogórza – Pogórze Karpackie
 wyżyny – Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 niziny – dolina Wisły
 główne rzeki – Wisła, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała 
 zbiorniki wodne – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, 

Klimkówka, Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie
 najwyżej położone, najczystsze jeziora – Morskie Oko, Czarny Staw, 

jeziora Doliny Pięciu Stawów Polskich
 największa i najgłębsza jaskinia – Jaskinia Wielka Śnieżna: ponad 

22 km korytarzy, 824 m głębokości

Więcej na:  
www.visitmalopolska.pl, 
www.muzea.malopolska.pl
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Wykonanie map tras narciarskich: Virtual 3D 
Wykonanie mapy:  Euro Pilot sp. z o.o. 
Plan stacji narciarskich: Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT)

Kraków 2018, ISBN 978-83-66029-70-5 
Autorzy i wydawcy publikacji starali się, aby jej tekst był rzetelny, nie mogą jednak wziąć odpowiedzialności za ewentualne 
zmiany, zaistniałe po terminie opracowywania materiałów. Materiały przygotowane na dzień 14 sierpnia 2018 r.
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www.visitmalopolska.pl

fb.com/lubiemalopolske

fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske

MAŁOPOLSKA
 14 obiektów na Liście Światowego  
    Dziedzictwa UNESCO

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II   

 Kopalnia soli w Wieliczce

 Kopalnia soli w Bochni 

 9 miejscowości uzdrowiskowych 

 6 parków narodowych 

 6 basenów geotermalnych  

 Spływ przełomem Dunajca

 2600 km szlaków rowerowych  

 3360 km szlaków górskich   

 60 stacji narciarskich

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

Aktywnie zimą


