
Miejscowość/ teren ski 

Wielka Racza to najnowocześniejszy ośrodek w północno-
zachodniej Słowacji, a przy okazji w całych, również polskich, 
Beskidach. Do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów oddano 
tu ok. 14 km tras, z najdłuższą, liczącą 3550 metrów. 

Największym plusem tych tras, jest ich różnorodność i szerokość. 
Przeważają trasy czerwone, jest jednak również po jednej 
niebieskiej i czarnej. 

Trasy to jednak nie wszystko, co ośrodek ma do zaoferowania. 
Znajdują się tu bowiem jeszcze wypożyczalnie sprzętu, serwis, 
bankomat, darmowe toalety i liczne punkty gastronomiczne – od 
barów szybkiej obsługi, po restauracje. 

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 280  Euro 

Cena zawiera 

 
4 noclegi w hotelu 
MARLENE*** w Wielkiej 
Raczy 

3-dniowy skipass Wielka 
Racza 

Wstęp do strfy wellness: 
basen, sauna 

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i bufet na 
obiadokolację 

free WIFI 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

Podatek lokalny 

 

WIELKA RACZA 
| NARTY | SŁOWACJA | 



Jest to najwyżej położony ośrodek narciarstwa na Słowacji. Ma to 
niewątpliwie wpływ na długość sezonu,  który trwa tu od listopada 
do 15 maja. 
Ośrodek Snow Paradise Velka Raca jest położona raptem 135 km 
od Katowic, na zboczach Wielkiej Raczy – góry położonej również 
w Polsce. Stoki są o wystawie zachodniej, co chroni je w dużej 
mierze przed promieniami słońca. 

Mapa tras 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

 



Hotel Marlene*** 
Hotel Marlene położony jest w odległości zaledwie 30 metrów od przystanku autobusu 
dla narciarzy. Na terenie obiektu mieści się centrum spa z sauną, krytym basenem i 
wanną z hydromasażem. Dla Gości wstęp do spa jest bezpłatny. Hotel ten został 
zbudowany w słowackim stylu rustykalnym i oferuje zakwaterowanie w funkcjonalnie 
urządzonych wnętrzach z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. Do 
dyspozycji Gości jest też bezpłatny parking. 

Za dodatkową opłatą można zamówić masaże. Na miejscu znajduje się także kort 
tenisowy i stół do bilarda. 

Wnętrza hotelu Marlene są utrzymane w tradycyjnym stylu. Zdobią je drewniane meble 
oraz ściany wyłożone boazerią. Wszystkie pokoje są wyposażone w telewizor LCD i 
można z nich podziwiać widok na góry. Większość pokoi i apartamentów dysponuje 
balkonem. 

W restauracji serwowane są tradycyjne potrawy kuchni słowackiej, a w barze - napoje 
lokalne i regionalne. Hotel oferuje także letni taras i plac zabaw dla dzieci. 

Od ośrodka narciarskiego Wielka Racza obiekt dzieli 1,5 km. Hotel oddalony jest o 10 
km od granicy słowacko-polskiej i słowacko-czeskiej. 

 





 


