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CZESKIE BESKIDY 
Beskidy Morawsko-śląskie są od roku 1973 chronionym 
obszarem przyrody. Najwyższą górą Beskidów  
w Republice Czeskiej jest Łysa Góra (1324m n.p.m.). 
Kolejnymi znanymi wierzchołkami są Radhoszcz (1129m 
n.p.m.) owiany licznymi legendami, ze słynnym posągiem 
Radegasta i Smrk (1276m n.p.m.). Udostępnienie 
Beskidów do celów turystycznych spowodowało 
wybudowanie licznych obiektów wypoczynkowych, 
ośrodków narciarskich, hoteli czy schronisk. Specyficzne 
warunki do życia w Czeskich Beskidach oraz odległość 
licznych siedlisk spowodowały utrzymanie się licznych 
tradycji folklorystycznych.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROŻNOW POD RADHOSZCZEM 
Po czesku: Rožnov pod Radhoštěm jest miastem otoczonym górami, w którym żyje prawie 20 tysięcy 
mieszkańców i dokąd zjeżdżają w zimę tysiące krajowych i zagranicznych gości. Polaków przyciąga  
gościnnością i niedużą odległością, bo 65 km, od Cieszyna. Średniowieczny czas założenia osady 
przypominają ruiny zamku warownego górującego nad miastem. 
W przeszłości Rožnov był znanym kurortem klimatycznym, dokąd przyjeżdżali kuracjusze z Europy, obecnie 
zwiedzić całoroczne Muzeum Architektury Ludowej – najstarsze muzeum tego rodzaju w Europie 
środkowej, które reprezentuje nie tylko piękno architektury wołoskiej, ale także tradycje ludowe. 
 
    



 

OŚRODKI NARCIARSKIE 

Stacja narciarska „Ski Biala” – znajduje się na zboczach góry Zbójnicka (518-774 m n.p.m.),  

w malowniczej dolinie rzeczki Biały Potok. W ośrodku tym znajduje się mnóstwo tras narciarskich nie tylko 

dla sprawnych narciarzy i snowboardzistów lecz również dla początkujących, snowpark, narciarstwo nocne 

na podświetlanych stokach. W nowo zbudowanym budynku stacji umieszczono dużą restaurację, kasy, 

toalety, serwis naprawy nart, wypożyczalnię, stację pogotowia górskiego 

 

 Stacja narciarska „Pustevny”- Ośrodek (620-1095 m n.p.m.) oferuje 12,5 km przygotowywanych 

tras narciarskich w długości 1,3 km o sztucznym zaśnieżaniu. Znajduje się tu 9 wyciągów narciarskich oraz 
kolejka linowa o łącznej pojemności 5000 osób/godzinę. Tereny narciarsko-snowboardowe są 
zróżnicowane, od tras niebieskich po czerwone i jedną czarną. Można tu skorzystać tu z usług wypożyczalni 
nart, skuterów dziecięcych, ski serwisu, szkoły narciarstwa, restauracji  
 



ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Hotel  „Beskydsky Relax” ***   
znajduje  się w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej, 65 km od 
Cieszyna, na obrzeżach malowniczego miasta Rożnow. Jest położony na wzgórzu 
w parku około 10 minut spacerem od centrum miasta. Hotel dysponuje  dużą 
restauracją, która serwuje śniadania i obiadokolacje. Na miejscu znajduje się 
kawiarnia, kryty basen, kręgielnia z dwoma torami, sala fitness, sauna, przy 
sprzyjających warunkach wylewane jest lodowisko.  
Pokoje 2 i 4 osobowe posiadają  nowoczesne umeblowanie, łazienki  
z prysznicem, WC, telewizor z kanałami telewizji satelitarnej, telefon, balkony  
z widokiem na okoliczne lasy. Dostęp do internetu we wszystkich 
pomieszczeniach jest bezpłatny. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM POBYTU 
• codzienne 6 godzinne zajęcia z instruktorem na stoku – rozgrzewka, ćwiczenia-szkolenie, jazda w 

grupach 

• zajęcia w snowparku, freestyle 

• przygotowanie, dopasowanie, regulacja nart/snowboardów 

• instruktaż  prawidłowego użytkowania i serwisowania sprzętu 

• teoria narciarstwa, omówienie techniki jazdy 

• projekcja filmów szkoleniowych 

• sesja foto 

• jazda na snowblade'ach 99cm – krótkie narty 

• zawody ski-snb konkurencja slalom na tyczkach z pomiarem czasu i koszulkami z numerami 
startowymi – dla zwycięzców nagrody 

 

PROGRAM REKREACYJNO - 



WYPOCZYNKOWY 

• wycieczka po Rożnowie – zwiedzanie miasta: Muzeum 
Architektury Ludowej najstarsze muzeum tego rodzaju 
w Europie środkowej, 

• zajęcia na basenie  

• zimowe gry i zabawy ruchowe 

• gimnastyka poranna - zajęcia alternatywnie dla uczestników 

• dyskoteki 

• zabawy integracyjne: Wybory Miss i Mistera, Mam Talent, 
i wiele innych 

• wieczór karaoke  

• pasowanie na narciarza/snowboardzistę 

• wieczór humoru i dowcipu 

• ognisko z kiełbaskami 

• strefa relaksu: basen, kręgielnia (w wyznaczonym czasie)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OŚRODKI NARCIARSKIE POSIADAJĄ SZTUCZNY SYSTEM NAŚNIEŻANIA, ICH WYSOKIE POŁOŻENIE 
GWARANTUJE DOBRE WARUNKI NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE PRZEZ CAŁY SEZON ZIMOWY, JEDNAK 
W PRZYPADKU BARDZO ZŁEJ POGODY PRZEWIDUJEMY ZMIANĘ PROGRAMU.      
                      

 
INNE ATRAKCJE 
Uczestnicy otrzymują: 

✓ medale i dyplomy za udział w zawodach sportowych, grach i zabawach 
✓ dyplomy pasowania na narciarza  
✓ sprawozdanie foto w wersji elektronicznej 

 

CENA: 1510,00 zł/os. 
 
CENA OBEJMUJE 
 

• zakwaterowanie w hotelu trzy gwiazdkowym „Beskydsky Relax”***  

• wyżywienie na miejscu: śniadania, obiadokolacje, deser, prowiant na stok 

• realizację programu pobytu:  narciarsko-snowboardowego i rekreacyjno-wypoczynkowego  

• przewodnika i bilety wstępu podczas wycieczki 

• opiekę wychowawczo- instruktorską 

• transport autokarem wysokopokładowym, klasy LUX, z klimatyzacją, DVD 



•  medale dyplomy za zawody i konkursy 

• ubezpieczenie NNW (10.000 zł)  i KL (50.000 zł)  
 
 

CENA NIE OBEJMUJE: 

• 5-dniowego, całodziennego karnetu skipass (250 – 300 zł) 
 

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NARCIARSKO-SNOWBOARDOWEGO  Z PROFESJONALNYM 

DOPASOWANIEM U NASZYM W BIURZE 

 
Zawartość przedstawionej oferty jest własnością Przedsiębiorstwa Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. 

na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Dziennik Ustaw z 1994 nr 24 
poz.83 

 
 

Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu 
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35 04-036 WARSZAWA 

tel. 22 8100002, turystyka@potris.pl , www.potris.pl 
KONCESJA TURYSTYCZNA 0486 


