Nazwa:

Cieńków

Adres:

Malinka 8

Telefon: 801006001
email:

cienkow@nat.pl

www:

www.cienkownarty.pl

Fax:

033/855 36 07

udogodnienia: rodzaj trasy 1, rodzaj trasy 2, krzesełkowy, parking bezpłatny, oświetlenie,
ratrakowanie, wypożyczalnie sprzętu, instruktorzy, karuzele, przedszkola narciarskie,
sztuczne naśnieżanie.
Promocje: brak danych
Opis: Cieńków Stacja Narciarska „Cieńków” w Wiśle Malince to kompleks oferujący: Nowoczesną kolej linową o długości ok. 1000 m. z krzesełkami czteroosobowymi i
chodnikiem rozbiegowym, o przepustowości do 2200 osób na godzinę, a w lecie
atrakcyjnym urządzeniem wyciągowym na grzbiet Cieńkowa - Wyciąg talerzykowy
obsługujący dolną polanę Cieńkowa, o długości ok. 350m i przepustowości do 600 osób/h
- Wyciąg talerzykowy obsługujący górną polanę Cieńkowa o długości ok. 100m i
przepustowości do 600 osób/h, związany z trasą zjazdową z możliwością pomiaru czasu
przejazdu. - Nową i atrakcyjną konfigurację, doskonale przygotowanych tras zjazdowych,
oraz nartostrad dla narciarzy, o różnym stopniu trudności - Trasy narciarskie naśnieżne,
ratrakowane i nowocześnie oświetlone, udostępnione do późnych godzin wieczornych Przedszkole narciarskie dla najmłodszych w rejonie dolnej stacji składające się z
przenośnika taśmowego o długości 50 m z trasą narciarską, oraz karuzeli narciarskiej typu
Rotondo - Najlepszą w Wiśle dostępność komunikacyjną do wyciągów narciarskich -

Obszerne, BEZPŁATNE, utwardzone, pozbawione podjazdów parkingi, położone w
odległości do 200 m od kolei linowej i wyciągów talerzykowych - Komfortową bazę
noclegową i gastronomiczną, oraz odnowę biologiczną Pensjonacie *** „Ogrodzisko” Rozbudowaną infrastrukturę: wypożyczalni sprzętu, serwisów i szkółek narciarskich Możliwości świadczenia usług dodatkowych jak: organizacja zawodów narciarskich Atrakcyjną ofertę cenową, preferującą rodzinne formy wypoczynku. Typ wyciągu : Kolej
linowa Długość : 1000 Różnica poziomów : 196 Przepustowość : 2200 Czynny : Tak
Typ wyciągu : Talerzykowy - dolna polana Długość : 350 Różnica poziomów : 70
Przepustowość : 600 Czynny : Tak
Typ wyciągu : Talerzykowy - górna polana Długość
: 100 Różnica poziomów : 27 Przepustowość : 600 Czynny : Tak
Typ wyciągu :
przenośnik taśmowy Długość : 50 Różnica poziomów : 8 Przepustowość : 300 Czynny :
Tak

