
Najlepszy region narciarski w Polsce 
„Czarna Góra” 



Drewniana Willa Czarna Góra, otoczona 
sudeckimi szczytami, to obiekt o 

prawdziwie górskim klimacie. Wyjątkowa 
lokalizacja na stoku to także gwarancja 

bliskiego dostępu do wyciągów 
narciarskich. Jedną z największych zalet 

Willi Czarna Góra jest malownicza                
i atrakcyjna lokalizacja w centrum resortu. 

Położenie na zboczu Czarnej Góry 
gwarantuje bliski dostęp do wyciągów        
i Snow Parku. Nowoczesna kolej linowa 

Luxtorpeda stanowi popularną atrakcję, 
dzięki której można szybko i komfortowo 
dostać się na szczyt Czarnej Góry. Od 
progu Karczmy Czarna Góra dzieli ją 

zaledwie kilka kroków.

Willa Czarna Góra



W pokojach wewnątrz  
Karczmy Czarna Góra 

przywiązanie do tradycji 
spotyka się z nowoczesnością. 

Bogate wyposażenie 16 
klimatycznych pomieszczeń 
powoduje, że każdy będzie 

zadowolony z pobytu. 
Lokalizacja na zboczu stoku,    

a także malownicze widoki na 
Masyw Śnieżnika dodatkowo 
zwiększają jego atrakcyjność.



Dwie restauracje znajdujące się u stóp 
Czarnej Góry - Karczma Czarna Góra 

oraz Zapiecek to miejsca, gdzie 
smacznie zjecie tradycyjne, polskie 

potrawy przygotowane                           
z wykorzystaniem lokalnych produktów.



Najlepszy region narciarski w Polsce „Czarna Góra” 
10km szerokich, bezpiecznych tras 

3,5ha terenu do nauki i doskonalenia jazdy  
Możliwość jazdy nocnej - NOWOŚĆ!!!



IDEALNY TEREN DO ROZPOCZĘCIA 
PRZYGODY Z NARCIARSTWEM



Nowoczesna, super szybka kolej linowa LUXTORPEDA 
Dzięki której w ciągu kilku minut znajdziesz się na szczcie Czarnej Góry. 

Z punktu widokowego na szczycie możesz podziwiać nie tylko ośrodek i okolicę,  
ale także piękną panoramę ze szczytem Śnieżnika na czele oraz otaczające  

Czarną Górę pasma górskie i oddzielające je doliny.



SZKOLENIE NARCIARSKIE

SZKOLENIE NARCIARSKIE W MAŁYCH GRUPACH 
SMOKI (4-5 lat) – 1-3 osoby 
DZIECI (6-11 lat) i MŁODZIEŻ (12-16 lat) – 4-6 osób 
DOROŚLI – 5-7 osób 

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE

DLA NAJMŁODSZYCH OPRACOWALIŚMY SPECJALNY PROGRAM  
ŁĄCZĄCY GRY I ZABAWY Z NAUKĄ JAZDY NA NARTACH. 

ZAWSZE Z NAMI JEST OBECNA NIANIA KTÓRA POMOŻE PRZY „SMOKACH”



Dlaczego warto? 

-najlepszy region narciarski w Polsce 
-wysokiej klasy hotel 

-hotel usytuowany na stoku 
-10km szerokich, bezpiecznych tras 

-najlepszy teren aby rozpocząć  
swoją przygodę z narciarstwem 

-szkolenie pod okiem  
TOPowej kadry AB active 

-animacje dla dzieci i dorosłych 
-regionalne jedzenie   

-możliwość nocnej jazdy



KONTAKT i REZERWACJE 
www.abactive.pl


