W ferie zimowe ruszamy na stok!
Styczeń i luty to miesiące, podczas których w naszym kraju trwają ferie zimowe.
Wakacje w środku zimy oznaczają jedno - doskonałą zabawę i białe szaleństwo! Kto
najbardziej wyczekuje przerwy w nauce? Oczywiście dzieci! Mamy więc dla rodziców
doskonałą propozycję aktywnego wypoczynku!
Choć dla niektórych czas ferii już minął, na zimowe wakacje czekają jeszcze
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, opolskie oraz zachodniopomorskie. Gości
z całej Polski zapraszamy do Wisły i Ustronia! Miejscowości położone w sercu
Beskidu Śląskiego z całą pewnością są idealną propozycją na spędzenie zimowych
wakacji!
Co mamy do zaoferowania? Czyste powietrze, piękne widoki, liczne szlaki górskie,
doskonałą infrastrukturę narciarską, liczne restauracje oferujące smaczną,
regionalną kuchnię oraz wspaniałe towarzystwo! Liczymy na to, że warunki
atmosferyczne podczas drugiej połowy ferii będą doskonałe! Zima w górach jest
przecież najpiękniejsza i powinna być biała, mroźna i słoneczna!
Amatorzy białego szaleństwa z całą pewnością nie będa się nudzić! Wiślański
Skipass to aż 14 ośrodków narciarskich! Jeżeli macie ochotę odwiedzić je wszystkie
i sprawdzić, która z tras najbardziej Wam odpowiada, mamy dla Was doskonałą
wiadomość. Kupując 1 karnet można szusować na trasach wszystkich 14 ośrodków!
To bez znaczenia, czy świetnie radzisz sobie na stoku, czy nartach lub
snowboardzie stawiasz pierwsze kroki. Na Wiślańskim SKIPASSie, każdy znajdzie
trasę najbardziej odpowiadającą jego umiejętnością. Możesz wybierać zarówno
wśród dłuższych i trudniejszych, przeznaczonych dla bardziej zaawansowanych
narciarzy lub prostszych tras dla początkujących. Wszystkie są świetnie
przygotowane i oświetlone. Taka jazda to sama przyjemność!
Świetna zabawa i moc atrakcji czeka również na najmłodszych! Przy niektórych
stokach działają świetnie wyposażone place zabaw oraz specjalnie przygotowane i
co najważniejsze – bezpieczne miejsca, gdzie można pozjeżdżać na sankach lub
jabłuszkach. Przy ośrodkach można skorzystać z profesjonalnej pomocy
instruktorów narciarstwa, którzy nauczą nasze pociechy śmigać na stokach.
Poniżej możecie sprawdzić, które ośrodki Wiślańskiego Skipassu przygotowały
specjalną ofertę dla najmłodszych miłośników białego szaleństwa!
Skolnity

- 5-cio dniowe zajęcia grupowe dla dzieci w trakcie ferii.
- Plac zabaw i karuzela dla dzieci.
Soszów
- Przedszkole narciarskie.
Cieńków
- Strefa dla dzieci z karuzelą Rotondo i przenośnikiem taśmowym.
- Przedszkole narciarskie i snowboardowe, oraz licencjonowana szkółka
narciarska.
Siglany
- Strefa dla dzieci - możliwość jazdy na sankach.
- Dwie profesjonalne szkoły narciarskie.
Poniwiec
- Dwa wyciągi dla dzieci o różnym stopniu trudności.
- Mały plac zabaw z możliwością jazdy na sankach.
Nowa Osada
- Szkółki narciarskie:
- Szkoła narciarska i snowboardowa “ Nowa Osada”
- Xraining “Świat Przygody”
- Szkółka “Zimowy Raj”
- Trasy łatwe do nauki jazdy:
- Trasa Krasnal, długość 150 m, wyciąg narciarski jednoosobowy,
talerzykowy
- Trasa Maluch, długość 60 m, wyciąg zaczepowy,
- Trasa Beskid, długość 250 m, wyciąg orczykowy.
Partecznik
- zimowy plac zabaw: Karuzela Śnieżna oraz wyznaczone miejsce do jazdy na
sankach i ślizgach.
Palenica
- Szkoła i przedszkole narciarskie i snowboardowe Kraina Sportu.
Klepki
- Przedszkole narciarskie
Stożek
- Szkółka narciarska i snowboardowa Stożek
Stok Stacja Narciarska
- zimowy Plac Zabaw: górka na sanki z wyciągiem taśmowym (3 rodzaje sanek,
ślizgi i jabłuszka – do dyspozycji na miejscu), karuzela pontonowa SUN KID
ROTONDO, tarcza na śnieżki „snow ball wall”.
- Szkółka Narciarska dla Dzieci.

Ferie zimowe dla niektórych potrwają aż do 23 lutego! Życzymy wspaniałej zabawy
na stokach i do zobaczenia w Wiśle i Ustroniu!

