
narty, łyżwy & kuligi  

Zimowa Gmina Brenna



Zapraszam 
na lodowisko!

Dla najmłodszych polecamy 

pingwinki do nauki jazdy 

na łyżwach, dostępne 

bezpłatnie w wypożyczalni! 

Aktywny wypoczynek możemy uprawiać nie tylko na nartach, ale również na łyżwach. Zima to czas, kiedy Park Turystyki zamienia się  
w prawdziwą krainę zimowych aktywności. Oświetlone lodowisko zachwyca miłośników łyżwiarstwa w każdym wieku. Ślizgawka ta jest  
jedną z nielicznych w okolicy, usytuowanych na świeżym powietrzu. Można z niej korzystać nawet przy dodatnich temperaturach. Przy  
lodowisku znajduje się wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pingwinki do nauki jazdy dla dzieci.

Lodowisko – Park TurysTyki
ul. Malinowa 2b, 
43-438 Brenna,
tel. 539 931 213

 Lodowisko w Parku TurysTyki



 NarciarsTwo biegowe

gmina brenna to miejsce wymarzone do 
biegania na nartach. Na samym końcu uro-
kliwej doliny Leśnicy znajduje się raj dla fa-
nów narciarstwa biegowego. Czekają na nich  
aż 4 trasy o różnym stopniu trudności, a każda 
z nich jest systematycznie ratrakowana. Swo-
ich sił można spróbować zarówno w technice 
łyżwowej, jak i klasycznej. 

Trasa 1-  wysoki 
Stopień trudności: łatwy

Długość: około 1,7 km

Trasa 2 - wiLcZy PoTok 
Stopień trudności: średni 

Długość: około 1,5 km

Trasa 3 - sZPorÓwka
Stopień trudności: średni 

Długość: około 2,3 km

Trasa 4 - bŁoTNy
Stopień trudności: średni 

Długość: około 1 km
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 NarciarsTwo ZjaZdowe

Stacja Narciarska ski-doLiNa oferuje doskonałe warunki do uprawiania białego szaleństwa na zboczach szczytu Świniorka w Brennej 
Leśnicy. Tutaj na narty może przyjechać cała rodzina. Szerokie polany zapewniają sprzyjające warunki jazdy zarówno dla początkujących jak  
i zaawansowanych.  Prócz snowboardingu i narciarstwa na najmłodszych czekają szalone zjazdy na oponach oraz karuzela w strefie dla dzieci. 

sTacja 
Narciarska 
ski-doLiNa

ul. Leśnica 153
43-438 Brenna

tel.  693 208 472
www.skidolina.pl



 NarciarsTwo ZjaZdowe

W samym centrum Brennej amatorzy zjazdówek mogą skorzystać 
z wyciągów Ośrodka Narciarskiego Pod sTaryM groNieM, który do-
datkowo oferuje noclegi pod stokiem. Szusowanie umilają cudowne 
widoki na dolinę Brennicy oraz sąsiednie szczyty. Dużo frajdy daje jaz-
da o zmroku przy sztucznym oświetleniu.

ośrodek Narciarski Pod sTaryM groNieM
ul. Sportowa 4, 43-438 Brenna, 

tel. 691 412 076, www.starygron.pl



 PoTrZebujesZ wyPożycZyć sPrZęT Lub iNsTrukTora?

wyPożycZaLNie: 

 1. wypożyczalnia sprzętu sportowego w Parku Turystyki (tuż obok lodowiska w samym centrum Brennej)
  ul. Malinowa 2b, 43-438 Brenna
  tel. 539 931 213
  w ofercie: skitury, narty biegowe, rakiety śnieżne, łyżwy, pingwinki do nauki jazdy na łyżwach, kaski.

 2. wypożyczalnia sprzętu Narciarskiego (przy wyciągu narciarskim „Ski-Dolina Leśnica”)
  ul. Leśnica 153, 43-438 Brenna
  tel. 696 771 885

 3. wypożyczalnia i serwis nart biegowych oraz skiturowych (niedaleko tras do narciarstwa biegowego w Brennej Leśnicy)
  ul. Stawieńce 65, 43-438 Brenna Leśnica, tel. 784 872 813 

 4. wypożyczalnia sprzętu zimowego „czarnota sport centrum” (działa w samym centrum Brennej)
  ul. Wyzwolenia 89, 43-438 Brenna 
  tel. 668 320 882, 535 292 508
  w ofercie: skitury, narty biegowe

sZkoŁy, iNsTrukTorZy i TreNerZy PersoNaLNi: 

 1. szkoła Narciarska (działa przy wyciągu narciarskim „Ski-Dolina Leśnica”)
  ul. Leśnica 153, 43-438 Brenna
  tel. 785 807 955, 604 447 149, 602 480 769

 2. szkoła Narciarska i snowboardu „Zimowy raj” (działa przy wyciągu narciarskim „Pod Starym Groniem”)
  ul. Sportowa 4, 43-438 Brenna
  tel. 660 104 445, 602 110 273

 3. czarnota sport centrum - zimowe wyjścia w góry na skiturach z przewodnikiem lub instruktorem 
  ul. Wyzwolenia 89,  43-438 Brenna 
  tel. 668 320 882, 535 292 508

 4. instruktor Narciarstwa biegowego oraz skiturowego „Pisten-Tech”
  tel. 784 872 813

 5. instruktor Narciarstwa biegowego oraz Zjazdowego, Trener Personalny 
  tel. 886 634 374



 wyciecZka gÓrska, MorsowaNie, baseN? 

roZkochaj się w gÓrskiej ZiMowej sceNerii

By pokonać zaśnieżone górskie szlaki warto zamienić buty trekkingowe na narty skitourowe. Na skitourach czy rakietach śnieżnych jeste-
śmy w stanie zdobyć okoliczne szczyty oraz widokowe polany Błatniej, Starego Gronia, Kotarza, Grabowej czy Trzech Kopców Wiślańskich. 
Początkującym polecamy wyprawę z Brennej Bukowej na Przełęcz Karkoszczonkę lub doliną Hołcyny za znakami Bajkowego Szlaku Utopca. 
Podczas tego typu wycieczek, atrakcją są nie tylko zjazdy, ale także wymagające podejścia. 

MorsowaNie, cZyLi ZdrowoTNe kąPieLe w LodowaTej wodZie

Do zimowych kąpieli idealnie nadaje się każdy odcinek rzeki Brennicy oraz potoków Hołcyna i Leśnica. Jednak fani morsowania szcze-
gólnie upodobali sobie kilka miejsc: na potoku Hołcyna przy przystani wodnej oraz Dziki Wodospad na Bajkowym Szlaku Utopca. Z kolei  
w dolinie Leśnicy sporym zainteresowaniem cieszy się potok Leśnica. To właśnie tam w niedzielne popołudnia spotykają się osoby należące  
do Regionalnego Klubu Morsów Śląska Cieszyńskiego. 

Na baseN i do sauNy

Po zimowych szaleństwach warto się odprężyć i wypocząć, aby nabrać siły na kolejny dzień. W takiej sytuacji baseny zdają się być 
idealnym wyjściem. Na terenie Gminy Brenna znajduje się kilka obiektów dysponujących strefami odnowy biologicznej SPA i wellness  
oraz basenami krytymi. To bardzo ciekawa propozycja dla każdego, kto szuka odpoczynku i chwili relaksu po czasie pełnym aktywności. Może być  
również jednym ze sposobów na spędzanie długich, zimowych wieczorów. 

hotel kotarz spa & wellness
ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna
tel. 33 8556 996
www.kotarz.com

dolina Leśnicy ski & spa resort
ul. Leśnica 153
43-438 Brenna

tel. 33 8587 142
www.dolinalesnicy.pl

Pensjonat krokus
ul. Jawornik 28
43-438 Brenna

tel. 501 662 793
www.krokus-brenna.com



 PrZejażdżki koNNe 

PrZejażdżki koNNe
Niezapomnianą atrakcją dla wszystkich są prawdziwe zimowe kuligi po zaśnieżonej Gminie Brenna. Nie ma nic przyjemniejszego, niż prze-

jażdżka saniami ciągniętymi przez konie oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek przy dźwiękach góralskiej muzyki. W razie problemów ze śnie-
giem sanie zamieniane są na wozy na kołach.

 Trasy:

 1. doliną brennicy - podczas pobytu u podnóża gór przeżyciem, z którego nie należy rezygnować jest prawdziwy góralski kulig. 
 Idealnym miejscem na przejażdżki saniami są wały rzeki Brennicy. 

  - www.kuligi.brenna.pl - tel. 507 101 069,  781 286 037                      
  - tel. 698 323 294
  - tel. 33 85 36 413
  - tel. 505 783 992
  - tel. 783 777 178
 
 2. wokół breńskiej Malinki  - w dolinie Leśnicy można poczuć prawdziwą bliskość natury i delektować się przepięknymi widokami 
 z dala od zgiełku ruchliwych ulic. 

  Gospodarstwo Agroturystyczne „U Gazdy”, 
  Brenna,  ul. Malinka 5 
  u-gazdy.pl, tel. 602 687 526

 3. u podnóża góry bucze - w Górkach Wielkich trasy kuligu przebiegają  w większości po ścieżkach leśnych. 

  Agroturystyka „Gazdówka”, 
  Górki Wielkie, ul. Bielska 14 
  www.agroturystykamatula.pl, tel. 601 351 099

informacja Turystyczna 
43-438 Brenna, ul.Wyzwolenia 77, tel. (33) 858 69 71
e-mail: it@brenna.org.pl, www.brenna.org.pl

wydawca: 
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul.Wyzwolenia 77
tel. (33)85 36 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl
2021, nakład: 2000, egzemplarz bezpłatny
 

aktualne informacje na: www.brenna.org.pl


