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Jaworzyna Krynicka Winter Fun Day to impreza, która odbywa co roku się na zakończenie
sezonu zimowego. Kolejna edycja odbędzie się już w sobotę 23 marca od godz. 10:00. Każdy będzie
mógł w oryginalny sposób pożegnać zimę a przy tym świetnie się pobawić. Na specjalnie
przygotowanej trasie nr 3, narciarze w przebraniach (liczymy na wyjątkowe i niesamowite stroje)
będą rywalizować w różnych konkurencjach, takich jak: najlepszy i najszybszy przejazd, zjazd na
jednaj nodze czy najlepszy zjazd rodzinny. Dla najmłodszych malowanie twarzy oraz zimowy mecz
piłki nożnej. Będzie też oczywiście konkurs na najbardziej wymyślne i oryginalne stroje. Dla
zwycięzców medale i nagrody a dla uczestników i gości niespodzianki i pamiątkowe gadżety. W
strefie chillout będzie można między innymi pobawić się przy muzyce z DJ-em, wziąć udział w
konkursie wiedzy o Jaworzynie czy skosztować przysmaków z grilla. Skipassy dla przebierańców będą
w mocno obniżonych cenach. Na Winter Fun Day można zgłaszać się na stronie wydarzenia pod
adresem www.winterfunday.pl. Tam można również znaleźć galerie zdjęć z ubiegłych lat i wszelkie
informacje. W dniu 23 marca wspólnie pożegnamy obecny sezon zimowy, choć nie będzie to koniec
jazdy na nartach na Jaworzynie. Stacja narciarska będzie czynna jeszcze tydzień dłużej czyli do 31.03.
Od 1 kwietnia rozpocznie się planowany przegląd techniczny, który potrwa do 19 kwietnia. Potem
zapraszamy już tylko turystycznie, czekając na kolejną zimę.

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A kieruje swoja ofertę do klientów z całej Polski. Spółka obecnie działa na trzech
płaszczyznach. Pierwszą i jednocześnie najważniejszą pozycją w działalności Spółki są przewozy turystów koleją gondolową
oraz wyciągami narciarskimi w okresie zimowym wraz z zapewnieniem pełnej infrastruktury towarzyszącej, kolejnymi
ważnymi elementem są przewozy koleją w okresie letnim oraz usługi hotelarskie. Do Spółki należy *** komfortowy Hotel
Jaworzyna Krynicka. Oferta Spółki jest bardzo spójna i cieszy się ogromnym zainteresowaniem przez cały rok. Świadczyć
może o tym ogromna liczba odwiedzających nas turystów. Kilkaset tysięcy rocznie. Dla naszych klientów możemy
zaoferować szereg atrakcji. Jednym słowem: Nie może się nudzić ten, kto przyjedzie na Jaworzynę.
Zapraszamy do kontaktu:
Tomasz Pasieka
info@winterfunday.pl
kom. 18 471 52 71
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