
Kanada od zawsze kojarzy się z dziką ,  
nieokiełznaną przyrodą, malowniczymi górami, 
wielkimi jeziorami, surowymi lasami, dużymi 
d rap ie żn i kam i , i dea lnym m ie j s cem na 
wypoczynek na łonie natury, niemniej warto o niej 
pomyśleć szczególnie w kontekście idealnej 
destynacji narciarskiej. Można tu spotkać stoki 
bez dużej ilości amatorów białego szaleństwa, 
niezmierzone rejony narciarskie i idealne warunki 
śniegowe. Bez względu na to czy cieszą Was ostre 
zakręty na szerokich i dobrze przygotowanych 
stokach, malownicze i dzikie trasy w lesie dla 
miłośników, czy też narciarstwo ekstremalne, jak  
heliskiing - atrakcji nie zabraknie tu dla nikogo. 

Gwarantujemy: 

Jazdę w lekkim, suchym, 
absolutnie wyjątkowym puchu! 

Brak tłumów, kolejek - puste 
stoki, przestrzenie 

Olbrzymie tereny, dziewiczą 
przyrodę i strome stoki 

Skipass Whistler - Blackcomb 

Tree skiing, czyli slalom 
pomiędzy drzewami 

Obsługę wykwalifikowanych 
instruktorów oraz trenerów 
nart i snowboardu SITS/SITN 

Zakwaterowanie w hotelach o 
wysokim standardzie wraz z 
szerokim zapleczem Wellness 

Heliskiing - freeride - jazda w 
dół, po nieprzetartych 
szlakach, w puchu, pod 
czujnym okiem znającego 
teren przewodnika 

Uwaga! Średnia ilość opadów 
śniegu w sezonie -10 m! 

KANADA 
| NARTY Z NIEDŹWIEDZIEM GRIZZLY |



Poza wyjątkowymi krajobrazami, Kanada wyróżnia się również naturalnym urokiem 
i gościnnością. Kraj ten zdecydowanie wywołuje w odbiorcy duży spokój i zarazem 
wyjątkową radość życia! Jakość śniegu w Kanadzie nie ma sobie równych, to tutaj 
występuje znany na całym świecie „champagne powder“ który zapewnia 
niepowtarzalną frajdę podczas jazdy. To lekki, suchy puch, absolutnie wyjątkowy i 
co najlepsze - zawsze jest go pod dostatkiem! W rejonie Kolumbii Brytyjskiej ilość 
śniegu może dochodzić nawet do nawet 10 m w sezonie. Większość stoków 
naprawdę jest niemal zupełnie pusta co powoduje, duży komfort, bezpieczeństwo 
i możliwość bicia swojego rekordu prędkości!  

Kanadyjskie tereny narciarskie to nie tylko niezwykle rozległe  i doskonale 

przygotowane trasy, ale również wspaniałe tereny do freeride, bezpieczne i 

będące pod stałą kontrolą pod kątem lawin. Prawdziwe wyzwanie naprawdę 

stanowią tu obszary do jazdy w głębokim śniegu - dla wielu narciarzy to główny 

powód, by spędzić urlop narciarski w Kanadzie. Jedną z największych tutejszych 

atrakcji jest tree skiing, czyli slalom pomiędzy drzewami, który jest w Kanadzie 

dozwolony i niezwykle popularny. To co najwspanialsze i czego trzeba tutaj 

spróbować tak jak krakowskich obwarzanków to heliskiing absolutnie królewska 

dyscyplina narciarska!  



Cena za tę luksusową atrakcję jest co prawda wysoka, ale jest to tego warte: 

olbrzymie tereny, dziewicza przyroda i strome stoki. Szlaki narciarskie dostępne są 

wyłącznie dla wąskiej grupy osób, co oznacza dziesiątki kilometrów pustych tras i 

przeżycia jedyne w swoim rodzaju! 

Vancouver uważane za jedno z najpiękniejszych kanadyjskich miast - góry niemal 

łączą się tutaj z wybrzeżem Pacyfiku. To co istotne dla narciarzy to fakt, że jest 

sąsiadem miejscowości Whistler, w której w 2010 roku odbyły się Igrzyska 

Olimpijskie. Znany resort narciarski znajduje się u stóp gór Whistler i Blackcomb 

Mountain, ma powierzchnię 33 km² i jest największym terenem narciarskim 

Kanady, właśnie tutaj występuje średnia ilość opadów śniegu w sezonie 10 m. 

Ilość tras: ponad 200 km 

Wysokość: 652 – 2300 m n.p.m. 

Zapraszamy do Kanady! 


