
CZARNA GÓRA RESORT
Konferencje, szkolenia, team building

Czas na biznes, 
Czas na integrację



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 miłośni-
ków narciarstwa. Białe szaleństwo to jednak 
nie wszystko, co ma do zaoferowania! Atutami, 
które przyciągają do Czarnej Góry Resort jest 
kompleksowość usług. W jednym miejscu i pod 
jednym szyldem znajdują się hotele z zapleczem 
konferencyjnym i strefą Spa & Wellness, restau-
racje, ośrodek narciarski i blisko 60 ha wypeł-
nionych atrakcjami terenów rekreacyjnych. Ci-
sza, zieleń i świeże, czyste powietrze sprawiają, 
że Czarna Góra Resort jest doskonałym miej-
scem do przyswajania wiedzy, budowania relacji 
oraz synergicznie działającego zespołu.



12 sal konferencyjnych
i warszatowych

5

1420

6

1

sal bankietowych 

miejsc
noclegowych

restauracji

centrum Spa & Wellness
z basenami i saunami

55 ha terenów zielonych
na integrację



NOWOCZESNE
MIEJSCE SPOTKAŃ

Innowacyjność w biznesie i rozwój nauki wyma-
gają ciągłego doskonalenia, przyswajania war-
tościowej wiedzy i wymiany idei. Czarna Góra 
Resort dysponuje 5 nowoczesnymi salami kon-
ferencyjnymi, mogącymi pomieścić do 220 osób 
i zaprojektowanymi tak, aby zaadaptować je 
zgodnie z Państwa wymaganiami. To doskona-
ła przestrzeń do organizowania różnorodnych 
eventów, od kameralnych biznesowych spotkań 
i negocjacji, przez firmowe szkolenia, warsztaty, 
prezentacje, po multipanelowe konferencje, kon-
gresy czy meetingi. 

Większość z sal jest klimatyzowana oraz wy-
posażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny. 
Wszystkie nasze obiekty znajdują się w zasięgu 
bezpłatnego internetu wi-fi. 

Duże okna z niecodziennym widokiem na górską 
panoramę przypominają uczestnikom o tym, co 
najważniejsze - w każdej dziedzinie życia dotar-
cie na szczyt wymaga determinacji, motywacji  
i zaangażowania.

Zobacz film
konferencyjny



MULTIMOŻLIWOŚCI
KONFERENCYJE 

SALA CZARNA GÓRA
APARTHOTEL CZARNA GÓRA

powierzchnia
max pojemność

wymiar:
długość
szerokość
wysokość

ustawienie:
kino
klasa
podkowa
bankiet
bankiet stojący

200 m2

220

20 m
10 m
3.3 m

220
150
120
150
220

SALA KAMIENNA
APARTHOTEL CZARNA GÓRA

powierzchnia
max pojemność

wymiar:
długość
szerokość
wysokość

ustawienie:
kino
klasa
podkowa
bankiet
bankiet stojący

60 m2

60

8 m
7,5 m
3.3 m

60
30
25
30
60



SALA NIEDŹWIEDZIA
KARCZMA CZARNA GÓRA

SALA ZAPIECEK
KARCZMA CZARNA GÓRA

107 m2

60 

17 m
6.3 m
2.5 m

60
40
30
40
40

powierzchnia
max pojemność

wymiar:
długość
szerokość
wysokość

ustawienie:
kino
klasa
podkowa
bankiet
bankiet stojący

238 m2

180 

33 m
7.2 m
2.4-3.5 m

180
140
130
150

powierzchnia
max pojemność

wymiar:
długość
szerokość
wysokość

ustawienie:
kino
klasa
bankiet
bankiet stojący



SALA PERŁOWA
APARTHOTEL CZARNA PERŁA

SALE VIP I MULTIMEDIALNE
APARTHOTEL CZARNA GÓRA

powierzchnia
max ilość osób

ustawienie:
kino
klasa
bankiet
bankiet stojący

150 m2

80

80
40
60
80

powierzchnia
max ilość osób

ustawienie:
kino
klasa
podkowa

23 m2

25

25
16
16

40 m2

25

25
16
16

5 SAL WARSZATOWYCH
APARTHOTEL CZARNA GÓRA

powierzchnia
max ilość osób

ustawienie:
kino
klasa
podkowa

40 m2

25

25
25
16



KOMFORTOWE  
I BEZPIECZNE NOCLEGI

Po całodziennych wrażeniach uczestnicy spo-
tkania mogą udać się na zasłużony odpo-
czynek w komfortowych warunkach. Nasze 
obiekty noclegowe i apartamentowce zostały 
zaprojektowane tak, aby dać naszym Gościom 
możliwość całkowitego odprężenia i relaksu. 
Ich położenie w Strefie Czystego Powietrza 
sprawia, że już samo przebywanie tutaj daje 
korzyści dla zestresowanego organizmu.

Wierzymy w moc przyrody, dlatego nasze inwe-
stycje są zgodne z koncepcją zrównoważone-
go rozwoju. Zastosowane w nich rozwiązania 
energetyczne i termoizolacyjne wyeliminowały  
do zera emisję zanieczyszczeń powietrza.



MIEJSCE
NA RELAKS

APARTHOTEL CZARNA GÓRA

142
500

pokoje
miejsc noclegowych

APARTAMENTY CZARNA GÓRA

6
155
700

apartamentowców
apartamenty
miejsc noclegowych

APARTHOTEL CZARNA PERŁA

80
200

pokoi
miejsc noclegowych

KARCZMA CZARNA GÓRA

16
36

pokoi
miejsc noclegowych



Na terenie Czarna Góra Resort znajduje się aż 6 
różnorodnych restauracji. Szefowie kuchni dbają 
o zapewnienie naszym Gościom różnorodnych, 
ale zawsze wyjątkowo smacznych wrażeń kuli-
narnych, będących dopełnieniem wyjazdu. Łączą 
oni najnowszą wiedzę kulinarną, lokalne produk-
ty, najlepsze składniki i ciekawe przepisy.

Restauracje przygotowują posiłki w zależności 
od potrzeb i preferencji - potrawy mogą być ser-
wowane w formie bufetu, rozstawione na bie-
siadnych stołach lub indywidualnie wydawane 
Gościom. Obsługa dba także o profesjonalną 
organizację przerw kawowych, zapewniając do-
stępność napojów oraz słodkich lub owocowych 
przekąsek.

Wszystkie posiłki przygotowywane oraz serwo-
wane są w sposób bezpieczny, zgodny z nowymi 
regułami sanitarnymi.

RESTAURACJE
CZARNA GÓRA RESORT





Będąc na co dzień w ciągłym kontakcie z górską przyrodą, zdajemy sobie sprawę, jak ważny
jest odpowiedni work-life balance. Cisza, czyste powietrze i nieograniczone przestrzenie  
to skuteczny sposób na odnalezienie wewnętrznej równowagi, uporządkowanie myślii  
odświeżenie wizerunku, dlatego na terenie kompleksu stworzyliśmy strefę Spa & Wellness, 
która pomaga naszym Gościom w regeneracji i odprężeniu ciała i umysłu.

SPA & WELLNESS
RÓWNOWAGA Z NATURY



Oprócz profesjonalnego zaplecza konferencyj-
nego i komfortowych noclegów Czarna Góra 
Resort oferuje również strefę basenową, sauna-
rium i Spa z Natury.

Na Gości czeka rekreacyjny basen, bicze wodne 
oraz jacuzzi z widokiem na górską panoramę. 
W ciepłe dni można skorzystać z zewnętrznego 
tarasu z pięknym widokiem, a niezależnie od po-
gody wziąć udział w nauce relaksacyjnego od-
dychania czy aqua-aerobiku.

Z dobroczynnych właściwości pięknie urządzo-
nej strefy saun można korzystać indywidualnie 
lub w trakcie specjalnie przygotowanych dla na-
szych Gości ceremonii i rytuałów.

Ważną częścią kompleksu jest Spa z Natury, 
oferujące szeroki wachlarz zabiegów inspirowa-
nych bogactwem najcenniejszych, naturalnych 
składników: czystych glinek, ziół, kwiatów i szla-
chetnych olejów.

SPA
Z NATURY



CZARNA GÓRA
BIAŁE SZALEŃSTWO

Badania wykazują, że współzawodnictwo sprzy-
ja integracji zespołu nawet trzykrotnie bardziej 
niż popularne wyjście do baru! Jeżeli chcesz  
zatem zintegrować swoich pracowników, za-
pewnić im świetną zabawę, sportową adrenalinę 
oraz niezbędną dla zdrowia aktywność fizyczną 
w czystym górskim powietrzu, zapraszamy na 
stoki Czarnej Góry.

Dysponujemy trasami zjazdowymi o zróżni-
cowanym stopniu trudności, które spełniają 
oczekiwania tak początkujących, jak i zaawan-
sowanych narciarzy i snowboardzistów. Długie 
i szerokie nartostrady są profesjonalnie wypro-
filowane i naśnieżane oraz posiadają 9 homo-
logacji FIS. Aż 6 tras ma długość ponad 1000 
metrów, w tym dwie najdłuższe, A i B FIS, mają 
odpowiednio 1600 i 1680 m.

Na niższych wysokościach znajdują się licz-
ne polany narciarskie oraz odpowiednia infra-
struktura do nauki jazdy na nartach i snowbo-
ardzie. Oświetlenie tras pozwala na szaleństwo 
na śniegu również po zmroku.  



INFRASTRUKTURA
NARCIARSKA

ponad 10 km tras narciarskich
o długości do 1680m

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

profesjonalny system naśnieżania
i ratrakowania 

szkoła narciarska i wypożyczalnia sprzętu

ORGANIZACJA
ZAWODÓW

profesjonalny pomiar czasu

tyczki i znaczniki z numerami startowymi

bramki start i meta

skutery śnieżne

siatki zabezpieczające

namioty i nagłośnienie



CZARNA GÓRA RESORT
W CENTRUM WYDARZEŃ

Czarna Góra Resort to prawie 60 hektarów terenów rekreacyjnych, 
przystosowanych dla narciarzy i snowboardzistów prezentujących róż-
ny stopnień zaawansowania. Goście Resortu mają bezpośredni dostęp 
do wszystkich atrakcji tego renomowanego ośrodka.



GÓRA MOŻLIWOŚCI
NA INTEGRACJĘ

A kiedy śnieg znika... Czarna Góra Resort od-
krywa swoje drugie - równie atrakcyjne - obli-
cze. Tam, gdzie jeszcze przed chwilą szusowali 
narciarze, pojawiają się tereny stworzone do 
organizacji eventów firmowych oraz integracyj-
no-survivalowych gier plenerowych. Biznesowe 
relacje najlepiej zacieśniać w trakcie inspirują-
cych, pieszych wycieczek czy spacerów. Sporto-
wych emocji i adrenaliny dostarczą górskie i do-
wnhillowe trasy rowerowe, spływy pontonowe 
czy kajakowe, terenowe rajdy samochodowe, 
skalna wspinaczka czy eksploracje podziem-
nych jaskiń.

Nowoczesny Bike Park z trasami na każdym po-
ziomie zaawansowania i Skills Areną to miejsce 
stworzone do budowania najlepszych scenariu-
szy wypełnionych sportowymi emocjami.

Do dyspozycji Gości oddajemy prawie 200 km 
tras rowerowych typu Singletrack Glasensis. 
Podziwiaj Sudety z perspektywy dwóch kółek  
i odkrywaj nowe, bajeczne okolice Czarnej Góry.



LUXTORPEDA
Luxtorpeda to nowoczesna i najszybsza w Pol-
sce 6-osobowa kolej linowa. Dzięki niej w cią-
gu kilku minut znajdziesz się na szczycie Czar-
nej Góry, z którego zobaczysz najlepszy widok  
w okolicy lub wyruszysz ku przygodzie! To wła-
śnie w tym miejscu startuje jedna z najdłuższych 
ścieżek rowerowych przygotowana przez ze-
spół Bike Parku. Zwolennicy pieszych wędrówek 
poczują się tutaj jak przysłowowia "ryba w wo-
dzie", tamtejsza okolica obfituje w liczne trasy 
spacerowe oraz widokowe. Z każdym krokiem 
na szlaku zobaczysz coraz to bardziej fascy-
nującą przyrodę, która na długi czas zapadnie  
w Twojej pamięci.

CZARNA ŻMIJA

Czarna Żmija to najdłuższy w Polsce Alpine  
Coaster. Trasa o długości 950 metrów obejmuje  
3 pętle, liczne zakręty oraz wiadukt nad poto-
kiem. 33 kolorowe wagoniki, pędząc po różno-
rodnym torze, osiągają prędkość aż do 40 km/h! 
Dzięki temu możesz podziwiać malownicze wi-
doki z niecodziennej perspektywy, oddychając 
czystym, rześkim powietrzem.

Zapnij pasy i ruszaj na spotkanie z przygodą!



NA SPORTOWO
Latem Czarna Góra Resort przeobraża się  
w rowerową mekkę i oferuje wszystkim miło-
śnikom jednośladów zróżnicowane trasy ko-
larskie. Fani innych sportowych aktywności na 
świeżym powietrzu znajdą również coś dla sie-
bie. Każda pora roku jest dobra na górskie wę-
drówki - z kijami lub bez. Prawdziwy raj odnajdą 
tu biegacze, triathloniści, wielbiciele sportów 
wodnych i zimowych. Sportowe zaplecze Re-
sortu - 3 korty tenisowe i boisko wielofunkcyj-
ne - pozwala też na zorganizowanie turnieju 
tenisowego i innych zespołowych rozgrywek.

Na Czarnej Górze zorganizujesz każdy sporto-
wy event, od aktywnej integracji, przez sporto-
we zgrupowanie aż do amatorskich i profesjo-
nalnych zawodów.

W GÓRY NAD WODĘ

Zalew w Starej Morawie to jeden z najwyżej po-
łożonych górskich zbiorników. Daje możliwość 
korzystania z wodnych atrakcji w fantastycznej 
scenerii otaczających go gór.

Zalew to nie tylko zbiornik o wielkości 5.5 ha, ale 
też otaczające go tereny z piaszczystą plażą, 
placem zabaw czy boiskami do siatkówki i ko-
szykówki oraz piękne molo z wieżą widokową  
i - zapewniający sporą dawkę emocji - wake park! 



ŚCIEŻKA W OBŁOKACH
1 h | Dolni Morava CZECHY

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA
10 min | Kletno

TWIERDZA KŁODZKO I MINIEUROLAND
40 min | Kłodzko

SKALNE MIASTO
1 h 20 min | Adršpach CZECHY

MIEDZYGÓRZE I WODOSPAD WILICZKI
30 min | Międzygórze

ZABYTKOWA KOPALNIA ZŁOTA
45 min | Złoty Stok

PARK ZDROJOWY
20 min | Lądek Zdrój

Zalew w Starej Morawie
20 min | Stara Morawa

Uzdrowisko w Lądku-Zdrój
25 min | Lądek-Zdrój

ATRAKCJE



CZARNA GÓRA RESORT
W CENTRUM WYDARZEŃ

Latem Czarna Góra Resort to rowerowa mekka posiadająca prawie 60 hek-
tarów zróżnicowanych terenów rekreacyjnych w malowniczym zakątku Sude-
tów. W czasie okresu wakacyjnego Goście mogą skorzystać z szerokiej oferty 
największego Bike Parku w Polsce.



CZARNA GÓRA RESORT
365 DNI W STREFIE CZYSTEGO POWIETRZA

Czarna Góra Resort położona jest w Strefie Czystego Powietrza, w której stężenie zanieczyszczeń  
powietrza jest na wyjątkowo niskim poziomie. Występuje tu unikalny bio mikroklimat, charakterystycz-
ny dla obszarów alpejskich i subalpejskich. Ma on pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Wybieraj  
świadomie i podróżuj do miejsc, które powstają w zgodzie z naturą.



nowoczesne zaplecze eventowe pozwalające
na organizację różnorodnych eventów,
włącznie z multipanelowymi konferencjami

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

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie  
indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich  
potrzeb.

www.czarnagora.pl

CZARNA GÓRA RESORT
Konferencje, szkolenia, team building




