
 

5.12.2019 

Ośrodek narciarski Kasina Ski rozpoczyna sezon 
zimowy 2019/2020! 

 

O godz. 18:00 w piątek (6 grudnia 2019r.) otwieramy i rozpoczynamy sezon zimowy w Kasinie Wielkiej!!! 

Ruszamy jako pierwsi w okolicy Krakowa i jedni z pierwszych w Polsce! 

Na początek otwieramy tylko naszą flagową trasę (niebieską), która będzie jutro najdłuższą czynną trasą w 
Polsce. 

Mamy nadzieję na dobry i długi sezon. 

Uwaga! Trasa będzie wyznaczona od początku do końca po obydwu stronach niebieskimi tyczkami. 

Czekamy na Was! 

Harmonogram pracy Stacji Narciarskiej w najbliższych dniach: 

● 6 grudnia (piątek) jeździmy od 18.00-22.00 
● 7 grudnia (sobota) jeździmy od 8.00-22.00 z przerwą na ratrakowanie (16.00-18.00) 
● 8 grudnia (niedziela) jeździmy od 8.00-22.00 z przerwą na ratrakowanie (16.00-18.00) 
● od 9 do 12 grudnia (poniedziałek-czwartek) Stacja narciarska NIECZYNNA - jeżeli temperatura 

pozwoli będziemy dośnieżać stoki narciarskie 
● 13 grudnia (piątek) jeździmy od 9.00-22.00 z przerwą na ratrakowanie (16.00-18.00) 
● 14-15 grudnia (sobota-niedziela) jeździmy od 8.00-22.00 z przerwą na ratrakowanie (16.00-18.00) 

Szczegółowe informacje: www.kasinaski.pl 

  

http://www.kasinaski.pl/


PROMOCJA 

 

Na początek sezonu rozkręcamy młodzież studiującą. Mamy dla nich promocję na jazdę nocną. 

Do 23 grudnia promocja dla studenta na jazdę nocną - “Kupujesz karnet na 2 godziny, a jeździsz 4”. 

  



SYLWESTER NA NARTACH 
Powitajmy narciarsko Nowy Rok razem!!! Zapraszamy wszystkich fanów “białego szaleństwa” do 
powitania Nowego Roku 2020 na górnej stacji Kasina Ski. 

Sylwester na stoku: 

19.00 – startujemy 

Ognisko 20.00-00:15 na górnej stacji 

O północy zapraszamy (na górnej stacji) na pokaz sztucznych ogni 

Lampka szampana 

Muzyka DJ 

 Czynne restauracje 31.12.2019: 

12:00-01:00 – Karczma Kasina Ski 

9:00-01:00 – Ski Bar 

Kasy czynne 31.12.2019:  8:45- 16:15/ 18:30 – 23:55 (zwrot karnetów 00:20-00:45) 

Kolej krzesełkowa 31.12.2019 czynna: 

-  od 9.00 do 16.00 
- od 19.00 do godz. 00.00. 

Przerwa na ratrakowanie: 16.00 do 19.00. 

Wyciąg taśmowy czynny do godz.16.00. 

W Nowy Rok (1.01.2020) jeździmy od 10.00 do 22.00. 

Karnet sylwestrowy – 85 zł (karnet+kwaśnica góralska) 



 

 



DARMOWY SKI BUS  

 

W tym roku uruchomimy Ski Busy z Krakowa i Rabki Zdrój od 20 grudnia. Informacje 
szczegółowe w przyszłym tygodniu na naszej stronie i Fb. 

KONTAKT: 
Agnieszka Perończyk-Adamek 
Marketing Kasina Ski 
e-mail: marketing@kasinaski.pl 
tel. 789 402 140 

ZAPRASZAMY! NUDA SIĘ NIE UDA!  
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