
CZARNA GÓRA RESORT
Integracje, szkolenia, konferencje
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DOBRY KLIMAT
Dla nauki i biznesu

Czarna Góra Resort to całoroczny ośrodek górski 
położony w miejscowości Sienna u stóp Czarnej 
Góry na Dolnym Śląsku. Zimą to jedno z najlepszych 
miejsc dla wszystkich miłośników narciarstwa,  
natomiast latem dla rowerzystów oraz entuzjastów 
pieszych wędrówek.

Atutem, który przyciąga do Czarnej Góry Resort, 
jest kompleksowość usług. W jednym miejscu i pod 
jednym szyldem znajdują się klimatyczna karczma,
obiekty noclegowe z zapleczem konferencyjnym 
oraz strefą SPA&Wellness, restauracje, ośrodek  
narciarski i rowerowy – łącznie blisko 60 ha  
wypełnionych atrakcjami terenów rekreacyjnych. 

Cisza, zieleń i czyste powietrze sprawiają, że  
Czarna Góra Resort jest doskonałym miejscem do  
przyswajania wiedzy, budowania relacji i synergicznie 
działającego zespołu, jak również do wypoczynku 
aktywnego lub całkowicie relaksacyjnego. 

02 / 36



12

5

1000

3

2

60

1200

sal konferencyjnych
i warsztatowych

sal bankietowych

miejsc noclegowych

miejsc parkingowych

restauracje

strefy basenowe z saunami  
i gabinetami zabiegowymi

ha terenów zielonych 
na integrację

03 / 36



CZARNA GÓRA RESORT
Konferencje, szkolenia, team building

nowoczesne zaplecze eventowe pozwalające na organizację  
różnorodnych eventów – od multipanelowych konferencji przez  
warsztaty, kongresy, koncerty, do wyjazdów incentive oraz spotkań 
integracyjnych 

możliwość zorganizowania wydarzenia zimą w namiocie ogrzewanym 
dla dowolnej liczby uczestników

komfortowe zaplecze noclegowe

restauracje i punkty gastronomiczne

centra SPA&Wellness

zimą – ośrodek narciarski z nowoczesną infrastrukturą

latem – ośrodek górski zlokalizowany na przecięciu szlaków pieszych  
i rowerowych 

nowoczesny Bike Park

lokalizacja pozwalająca na skorzystanie z wielu okolicznych atrakcji

poligrafia konferencyjna

współpraca z profesjonalnymi podwykonawcami

kompleksowa obsługa doradczo-organizacyjna

dedykowany opiekun biznesowy
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Zobacz film
konferencyjny

CZARNA PERŁA

PANORAMA 
ski, bike, spa & restaurant

KARCZMA CZARNA GÓRA

BIAŁA PERŁA
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BIAŁA PERŁA



BIAŁA PERŁA

Biała Perła – obiekt zlokalizowany u podnóża Czarnej 
Góry, tuż przy kolei linowej Luxtorpeda.

nowoczesny design apartamentów 1-, 2-,
3-pokojowych

w zimie – bezpośrednia bliskość stacji Luxtorpeda

w lecie – mekka rowerowa  i trekingowa: Bike Park, 
Kids Arena, Singletracki oraz szlaki turystyczne

nowoczesny lobby bar z widokiem na góry, a także 
bezpośrednim wyjściem na zewnątrz
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CZARNA PERŁA



CZARNA PERŁA
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Czarna Perła – obiekt położony w samym centrum  
wydarzeń, bezpośrednio przy stoku.

designerski, nowoczesny wystrój apartamentów 
1-, 2-, 3-pokojowych

kameralna sala bankietowa z widokiem na Sudety

idealne miejsce na organizacje wyjątkowej ceremonii 
ślubnej 

widokowa restauracja 

taras zewnętrzny

dzielona sala konferencyjna wraz z bezpośrednim 
wyjściem na teren zielony

strefa spa, basen, sauna sucha, basen zewnętrzny

 



RESTAURACJA
CZARNA PERŁA

sala mieszcząca około 70 osób

klimatycznie przeszklona ściana  
z widokiem panoramicznym na stok

idealne miejsce do zorganizowania  
kolacji firmowej lub bankietu

130 m2        70 osób       

USTAWIENIA SALI:

70     

10 / 36

CZARNA PERŁA



11 / 36

CZARNA PERŁA

SALA KONFERENCYJNA 
Z TERENEM ZEWNĘTRZNYM
CZARNA PERŁA

przestronna sala mieszcząca około 60 
osób w ustawieniu teatralnym 

bezpośrednie wyjście na świeże  
powietrze – możliwość zorganizowania 
małego poczęstunku

idealne miejsce na spotkanie firmowe

120 m2        60 osób       

USTAWIENIA SALI:

60      60     



SKIBAR
CZARNA PERŁA

przeszklona półokrągła ściana  
z widokiem na sudecką panoramę

wspaniale doświetlone wnętrze

doskonała przestrzeń na imprezy  
firmowe z DJ-em

bezpośrednie wyjście – latem na trasy 
Bike Park Czarna Góra NS-Bikes, zimą 
na stok

290 m2        170 osób       

USTAWIENIA SALI:

170     
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CZARNA PERŁA

LOBBY BAR
CZARNA PERŁA

bezpośrednie wyjście na taras

dobre miejsce do odbycia spotkania  
biznesowego czy wieczoru firmowego  
przy drinku
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PANORAMA ski, bike, spa & restaurant



PANORAMA ski, bike, spa & restaurant
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PANORAMA ski, bike, spa & restaurant

przestronne, komfortowe apartamenty z aneksami 
kuchennymi i tarasem lub balkonem

restauracja à la carte z widokiem na szczyt Czarnej 
Góry oraz przestronnym widokowym tarasem 

strefa basenowa z jacuzzi, saunarium aż z pięcioma 
rodzajami saun 

SPA z Natury, które zdobyło 1. miejsce w konkursie 
Prestige SPA AWARDS w kategorii Ski&Snow (2019 r.)

lobby bar z bogatym asortymentem

designerskie i stylowe wnętrza

sala gier oraz sala zabaw dla najmłodszych
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PANORAMA ski, bike, spa & restaurant
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PANORAMA ski, bike, spa & restaurant
Możliwości konferencyjne

SALA KONFERENCYJNA
PANORAMA

SALA VIP
PANORAMA

ok. 200-metrowa sala z przeszkloną 
ścianą

kierunek płd-wsch pozwala 
na podziwianie nasłonecznionego 
górskiego zbocza

idealna do organizacji imprez 
integracyjnych z DJ-em, konferencji, 
szkoleń czy dużych wydarzeń, 

kameralna sala 60 m

idealna na spotkania firmowe, 
warsztaty czy „cyklówki”

istnieje możliwość połączenia 
z Restauracją Panorama (rozdzielone 
ścianką mobilną)

192 m2        160 osób       

USTAWIENIA SALI:

80     160      120     

60 m2        50 osób       

USTAWIENIA SALI:

50      40     



LOBBY BAR
PANORAMA

idealna przestrzeń na spotkania  
biznesowe w kameralnym klimacie 

doskonałe miejsce na firmowy wieczór 
przy drinku lub spotkania przy lunchu

bogate menu – restauracja à la carte
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PANORAMA ski, bike, spa & restaurant
Możliwości konferencyjne

RESTAURACJA PANORAMA 
Z TARASEM

panoramiczna sala hotelowej  
Restauracji Panorama z tarasem 
widokowym

możliwość realizacji eventu 
na świeżym powietrzu

210 m2        200 osób       

USTAWIENIA SALI:

160      200     
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KARCZMA CZARNA GÓRA



KARCZMA CZARNA GÓRA
Możliwości konferencyjne
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unikalny górski charakter, przytulne drewniane  
wnętrza

lokalizacja tuż przy dolnej stacji 6-osobowej kolei 
linowej Luxtorpeda, bike parku, trasach zjazdowych, 
kolei grawitacyjnej Czarna Żmija

idealna do organizacji przyjęć w regionalnym  
górskim stylu

rozległy taras z widokiem na stok i góry z miejscami 
na grilla i ognisko

serwowane tradycyjne polskie potrawy z produktów 
od lokalnych producentów

16 klimatycznych pokoi



SALA ZAPIECEK
KARCZMA CZARNA GÓRA

możliwość organizacji spotkań do 50 
osób

klimatyczna sala łącząca nowoczesny 
minimalizm z górską atmosferą

bezpośrednia bliskość górskiego  
krajobrazu

USTAWIENIA SALI:

50      40     
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KARCZMA CZARNA GÓRA
Możliwości konferencyjne

SALA NIEDŹWIEDZIA
KARCZMA CZARNA GÓRA

przestronna sala w górskim klimacie

drewniane oraz kamienne wykończenia, 
rzeźby lokalnego artysty

widokowy taras umożliwiający 
organizację dodatkowych atrakcji 
na zewnątrz, takich jak grillowanie

USTAWIENIA SALI:

140     180      



Zima na Czarnej Górze:

naśnieżane, oświetlone do późnych 
godzin stoki narciarskie o zróżnicowanym 
poziomie trudności

najszybsza, 6-osobowa kolej linowa

Strefa Après Ski, Snow Park, Snow 
Tubbing, wypożyczalnia sprzętu, szkoły,
morsowisko, lodowisko

Lato na Czarnej Górze:

raj dla rowerzystów i miłośników  
aktywnego wypoczynku na zewnątrz

Bike Park Czarna Góra z 19 specjalnie 
przygotowanymi trasami zjazdowymi 
o różnym poziomie trudności

Skills Arena, Kids Arena, Monstertrack

sieć singletracków i szlaków rowerowych

sieć szlaków turystycznych dla  
sympatyków pieszych górskich wędrówek
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CZARNA GÓRA RESORT
W zimowej odsłonie
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LUXTORPEDA

Nowoczesna i najszybsza w kraju 
6-osobowa kolej linowa. Dzięki niej  
w trakcie kilku minut znajdziesz się  
na szczycie Czarnej Góry, z którego  
zobaczysz najlepszy widok w okolicy. 
Zwolennicy pieszych wędrówek poczują 
się tutaj jak przysłowiowa „ryba  
w wodzie”, ponieważ okolica obfituje  
w trasy spacerowe i widokowe.

CZARNA ŻMIJA

Czarna Żmija to najdłuższy w Polsce  
Alpine Coaster. Trasa o długości 950 m 
obejmuje 3 pętle, liczne zakręty oraz  
wiadukt nad potokiem. 33 kolorowe  
wagoniki, pędzące do 40 km/h. Dzięki 
temu możesz podziwiać malowniczy  
widok z niecodziennej perspektywy,  
oddychając czystym oraz rześkim  
powietrzem.
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GÓRA MOŻLIWOŚCI
Na integracje

NA SPORTOWO

Każda pora roku jest dobra na górskie 
wędrówki – z kijami lub bez. Fani innych 
sportowych aktywności na świeżym 
powietrzu znajdą również coś dla siebie. 
Prawdziwy raj odnajdą tutaj biegacze  
czy triathloniści. Na Czarnej Górze  
zorganizujesz każdy sportowy event  
– od aktywnej integracji, przez sportowe 
zgrupowanie aż do amatorskich  
i profesjonalnych zawodów.

W GÓRY NAD WODĘ

Dwie strefy basenowe, w tym jedna  
z basenem zewnętrznym, znajdujące się  
w obiektach na terenie Czarna Góra  
Resort dostarczą Ci konkretną dawkę  
wodnego szaleństwa. Każda z nich  
wyposażona jest w jacuzzi i brodzik  
z zabawkami o odpowiedniej głębokości 
dla najmłodszych. Dla spragnionych 
wygrzewania się na piaszczystej plaży 
mamy Zalew w Starej Morawie, który 
znajduje się 5 km od Ośrodka.
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CZARNA GÓRA RESORT
Góra możliwości
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Zimowe stoki w letniej odsłonie:

tereny idealne do organizacji eventów firmowych 
oraz integracyjno-survivalowych gier plenerowych 

sieć szlaków turystycznych dla miłośników trekkingu 
górskiego

górskie i downhillowe trasy rowerowe, prawie  
200 km tras typu Singletrack Glacensis 

widokowe strefy chiloutu

spływy pontonami i kajakami 

terenowe rajdy samochodowe

skalne wspinaczki

eksploracje jaskini podziemnych 
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ATRAKCJE OKOLICY
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ŚCIEŻKA W OBŁOKACH | 1 h | Dolni Morava CZECHY

SKY BRIDGE 721 | 1 h | Dolni Morava CZECHY

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA | 10 min | Kletno

TWIERDZA KŁODZKO I MINIEUROLAND | 40 min | Kłodzko

TWIERDZA SREBRNA GÓRA | 55 min | Srebrna Góra

SKALNE MIASTO | 1 h 20 min | Adršpach CZECHY

MIĘDZYGÓRZE I WODOSPAD WILICZKI | 30 min | Międzygórze

ZABYTKOWA KOPALNIA ZŁOTA | 45 min | Złoty Stok

ZALEW W STAREJ MORAWIE | 20 min | Stara Morawa

PARK ZDROJOWY | 20 min | Lądek-Zdrój

UZDROWISKO W LĄDKU-ZDROJU | 25 min | Lądek-Zdrój

KOPALNIA URANU – PODZIEMNA TRASA 
TURYSTYCZNO-EDUKACYJNA | 10 min | Kletno



INFRASTRUKTURA 
NARCIARSKA

ponad 10 km tras narciarskich
o długości do 1680 m

4 km oświetlonych tras,
w tym najdłuższa B FIS

3 koleje linowe, 6 wyciągów orczykowych
i taśmy dla początkujących

najszybsza w Polsce - 6 osobowa
kolej linowa Luxtorpeda

profesionalny system naśnieżania
i ratrakowania

szkoła narciarska i wypożyczalnia 
sprzętu
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GÓRA MOŻLIWOŚCI
Na integracje

ORGANIZACJA 
ZAWODÓW

profesjonalny pomiar czasu

tyczki i znaczniki z numerami startowymi

bramki „Start” i „Meta”

skutery śnieżne

siatki zabiezpieczające

namioty i nagłośnienie



M
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CZARNA GÓRA RESORT
Góra możliwości
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trasy zjazdowe o zróżnicowanym stopniu trudności  
– dla początkujących i dla zaawansowanych  
narciarzy i snowboardzistów

profesjonalnie wyprofilowane, a także naśnieżane  
nartostrady w tym 4 posiadające homologację FIS

aż 6 tras na długość ponad 1000 metrów

dwie najdłuższe trasy – A o długości 1600 m,  
B FIS o długości 1680 m

oświetlenie tras pozwala na długie nocne jazdy



Sienna 11 57-550 Stronie Śląskie
NIP: PL 881-10-03-048

REGON: 890348343

Czarna Góra Resort

Pobyty grupowe
tel. +48 74 306 76 44

e-mail: konferencje@cgresort.pl

CARBON TOWER ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław


