
Aquapark LEŚNA

Kompleks basenów w Leśnej to wspaniała forma

wypoczynku zarówno w porze letniej jak i zimowej.

To pierwszy tego typu obiekt powstały na

Żywiecczyźnie. Został on oddany do użytku w grudniu

2011 roku. W okresie letnim udostępniamy klientom

teren zewnętrzny na powierzchni którego znajduje się

basen, boisko do piłki nożnej oraz miejsce na

wypoczynek. Przez cały rok dostępne są baseny

wewnętrzne wraz z atrakcjami.

Odległość od Panoramy: 16 km, (ok 22 min)

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA

▪ Klient indywidulny: 24 zł/os. za 2,5h (zamiast 1,5h)

▪ Grupa >10 osób 19 zł/os. za 2,5h (zamiast 1,5h).

6-ta osoba gratis

Park Leśnych Niespodzianek USTROŃ

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu jest jedną

z największych atrakcji turystycznych. Na spacerowych

ścieżkach możemy spotkać jelenie, sarny, dziki, muflony,

a nawet żubry. Wielką atrakcją są sokolarnia i sowiarnia,

gdzie odbywają się pokazy lotów tych pięknych ptaków.

Ustroński Park to zatem zoo w naturalnym środowisku,

łączące z powodzeniem edukację z zabawą.

Odległość od Panoramy: 35 km, (ok 50 min)

Szyszka Park Szczyrk

Szyszka Park - czyli w górach i w zgodzie z naturą.

Dla naszych małych i dużych gości udostępniamy wiele

atrakcji. Jedną z nich jest Linowa Wioska która jest

najbezpieczniejszą formą parku linowego. Dzięki

zamontowanej siatce rodzice nie muszą obawiać się

o bezpieczeństwo swoich pociech.

Odległość od Panoramy: na miejscu w Szczyrku ☺

Atrakcje Beskidów

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA

• Tor saneczkowy - 6 zł za bilet /os.

• Kino 7D - 12 zł za bilet/os.

Oferta dla grup zorganizowanych

• Golf Góral – 20 zł/os (1,5h) + 1 kręcenie na karuzeli

• Wioska linowa - 20 zł/os (bez limitu czasu)                

+ 1 kręcenie na karuzeli

• Pakiet (Góral golf + Wioska linowa) – 35 zł/os + 1 

kręcenie na karuzeli



Ninja Park Jumpownia Bielsko-Biała

Ninja Park Jumpownia to miejsce na odkrywanie

przyjemności płynącej z aktywności fizycznej.

To zabawa, która w niesamowity sposób łączy nowe

doświadczenia z przyjemnością posługiwania się

własnym ciałem. To odkrywanie siebie, swojego

potencjału ale przede wszystkim doskonała zabawa.

Odległość od Panoramy: 13 km, (18 min)

Klub żeglarski HALNY

Klub Żeglarski Halny jest najstarszym klubem na

Podbeskidziu. W sezonie żeglarskim budowany jest

90-cio metrowy, pływający i oświetlony pomost.

Cumuje przy nim 100 jednostek pływających.

Prawdziwą ozdobą przystani jest 9-cio metrowy,

kabinowy jacht „Konik Morski” zbudowany w stylu

retro. Jest to ulubiony statek gości. W naszej ofercie

posiadamy również łodzie żaglowe, wiosłowe, kajaki

oraz rowery wodne.

Odległość od Panoramy: 13 km, (18 min)

Wypożyczalnia rowerów

Dla naszych gości uruchomiliśmy najlepszą

wypożyczalnię rowerów w Szczyrku ☺. Do Państwa

dyspozycji przekazujemy rowery dla dzieci i dorosłych

wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wypożyczamy

rowery nowe, sprawne, przygotowane do wycieczek

po licznych okolicznych szlakach oraz umożliwiające

szybsze dotarcie do wielu atrakcji turystycznych

Szczyrku. Organizujemy wycieczki rowerowe z

przewodnikiem trasami dopasowanymi do możliwości

rowerzysty.

Odległość od Panoramy: na miejscu w Szczyrku ☺

Atrakcje Beskidów

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA
▪ Klient indywidulny 15%

▪ Grupa >10 osób 17%

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA
▪ Sobota-niedziela 10%

▪ Poniedziałek – piątek 20%

Wykaz możliwych wycieczek dostępny w

Recepcji



Chlebowa Chata

Chlebowa Chata położona jest w Górkach Małych,

w dolinie Brennicy, w malowniczej części Beskidu

Śląskiego. Gospodarze Chaty zapraszają na

spotkanie z „okruchem” tradycji. Możemy zapoznać

się tutaj z tajnikami wypieku chleba, wyrobu masła i

sera. Jest to niewątpliwie oferta, która zainteresuje

przede wszystkim mieszczuchów, choć również

mieszkańcy współczesnej wsi, szczególnie ci młodsi,

nie bardzo chyba pamiętają czasy, kiedy sprzęty

tego rodzaju były w użyciu.

Odległość od Panoramy: 49 km, (ok 38 min)

Pętla Szczyrkowska

Pętla Szczyrkowska to wspaniała przygoda, podczas

której turyści pokonają prawie 6 km kolejkami

górskimi, 2 km przez urokliwy Szczyrk i 2 km

widokową granią - zdobywając najwyższy szczyt

Beskidu Śląskiego – Skrzyczne. Górską wycieczkę

można zacząć od dolnej stacji kolei gondolowej

Szczyrk Mountain Resort lub dolnej stacji kolei

kanapowej COS Szczyrk.

Odległość od Panoramy: na miejscu w Szczyrku ☺

Manufaktura słodyczy

Manufaktura słodyczy Toko Sweets jest pierwszą i

jedyną do tej pory manufakturą na Podbeskidziu.

Powstała, krótko mówiąc, z miłości do słodkości.

Warsztaty organizowane przez nasz zespół są słodką

przyjemnością. Nasze pokazy z karmelem i ręcznie

robione słodycze przez naszych gości pozwalają

dorosłym klientom wrócić pamięcią do czasów

dzieciństwa, a najmłodszym degustatorom pokazać

jakimi słodyczami delektowali się ich dziadkowie.

Słodycze z Krainy Słodkości robione są na bazie

naturalnych składników.

Odległość od Panoramy: na miejscu ☺

Atrakcje Beskidów

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA

▪ Grupa (> 20 osób) – zniżka 10%

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA

▪ Grupa > 20 osób – 30 zł/os.

▪ Indywidualnie – 35 zł/os.



Browar i muzeum w Żywcu

Browar żywiecki założony w 1856 r. przez arcyksięcia

Albrechta Habsburga, to jeden z najbardziej znanych

browarów w Europie. 150 lat później w jego najstarszej,

historycznej części swe podwoje otworzyło arcyciekawe

muzeum. Muzeum Browaru jest jedną z największych

placówek tego typu w Polsce. Już samo położenie

muzeum budzi zainteresowanie. Zlokalizowane jest

bowiem w dawnych piwnicach leżakowych browaru. Po

przekroczeniu wrót muzeum, goście wchodzą w świat

naznaczony jego ponad 160-letnią historią.

Odległość od Panoramy: 20 km, (ok 20 min)

Centrum rozrywki Kręgielnia Kometa w Żywcu

Zapraszamy do kręgielni Kometa w Żywcu, jedynego

takiego obiektu w Beskidach. Do Państwa dyspozycji

oddajemy: 4 tory bowlingowe, 2 stoły bilardowe

oraz wiele innych atrakcji. Długość torów wynosi 26

metrów. Kręgielnia pozwala przyjemnie spędzić czas

z całymi rodzinami lub z przyjaciółmi. Rywalizacja

nabiera nowego wymiaru dzięki możliwości

sprawdzania wyników gier na kolorowych

monitorach.

Odległość od Panoramy: 20 km, (ok 20 min)

Klub Jeździecki HANKA

Ośrodek położony jest w Lipowej u podnóża góry

Skrzyczne. Malownicza okolica wśród pól i łąk jest

idealnym miejscem dla miłośników koni i jeździectwa.

Piękne otoczenie zachęca do przejażdżek w teren,

natomiast nowoczesny, duży oraz bezpieczny plac

umożliwia jazdę w obrębie ośrodka. Wszystkie jazdy

odbywają się pod okiem wykwalifikowanych

instruktorów oraz na doświadczonych i spokojnych

koniach.

Odległość od Panoramy: 8 km, (ok 12 min)

Atrakcje Beskidów

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA

▪ Dorośli – 25 zł

▪ Młodzież, dzieci – 15 zł

UWAGA!!! Zniżka rezerwując poprzez PANORAMA

▪ Klient indywidulny, klient grupowy - 20%

• Klient indywidualny – 50 zł/os.


