
PLATINUM 
MOUNTAIN 

APARTMENTS 

PRZEMIERZAJĄC 
GÓRY

ZDOBYWANIE SZCZYTU 
KARKONOSZY I NARTY BIEGOWE

HOTEL HIGHLIGHT EKSTRA WARSZTATY

PODZIEMNA 
TRASA

W DAWNEJ KOPALNI URANU

MOZAIKA 
CERAMICZNA 

PORUSZAJĄC KREATYWNOŚĆ



CO DLA WAS PRZYGOTOWALIŚMY?

KIEDY I NA JAK DŁUGO?

W Karkonoszach nie ma tłumów. Nikomu nie grozi tu

stanie w kolejce do wejścia na szczyt, jak na Giewont

w Tatrach albo w kolejce do kolejki, jak na Kasprowy

Wierch. Te góry, choć niezbyt wysokie, to jedno z

niewielu już miejsc, gdzie przy odrobinie szczęścia

przez cały dzień wędrowania można nie spotkać

żywego ducha.

W trakcie naszego wyjazdu zdobędziemy najwyższy

szczyt Sudetów – Śnieżkę, odkryjemy nieznane

podziemne trasy regionu, weźmiemy udział w

warsztatach ceramicznych, a także skosztujemy

najlepszych lokalnych serów!

Odkryjmy razem te znane i nieznane miejsca

Karkonoszy!

CO NAS CZEKA NA MIEJSCU?
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TERMIN
8-11 stycznia 2021

DŁUGOŚĆ WYJAZDU
4 dni/ 3 noce

ZAKWATEROWANIE
Platinum Mountain Hotel 5* & SPA 

KARKONOSZE GÓRĄ!

TRANSPORT
Transport we własnym zakresie

TEMPERATURA
Około -3 - 2°C w ciągu dnia 



AGENDA WYJAZDU

DZIEŃ 1, 08.01.2021 PIĄTEK

Spotkanie w Platinum Mountain i powitanie
Uczestników wyjazdu
Lunch w restauracji hotelowej
Zakwaterowanie
Odkrywanie podziemi regionu
Kolacja w formie ogniska, muzyka na żywo,
napoje*

* w zależności od warunków pogodowych

Śniadanie
Zdobywanie najwyższego szczytu Sudetów*
Lunch w lokalnej restauracji
Zabieg w hotelowym SPA – 15os
Relaks w strefie wellness
Kolacje w restauracji hotelowej

* w zależności od warunków pogodowych
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DZIEŃ 2, 09.01.2021 SOBOTA

Śniadanie
Warsztaty ceramiczne
Lunch w lokalnej restauracji
Pożegnanie Uczestników wyjazdu

DZIEŃ 4, 11.01.2021 PONIEDZIAŁEK

DZIEŃ 3, 10.01.2021 NIEDZIELA

Śniadanie
Narty biegowe w Jakuszycach/Survival z leśnikiem*
Lunch w restauracji hotelowej
Zabieg w hotelowym SPA – 15os
Relaks w strefie wellness
Kolacja pożegnalna w restauracji hotelowej

* w zależności od warunków pogodowych

KARKONOSZE GÓRĄ!
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PLATINUM 
APARTMENTS 

Apartamenty w hotelu 
Platinum Mountian & SPA 5*



PLATINUM APARTMENTS 

Platinum Apartments to wyjątkowy obiekt wchodzący
w skład Platinum Mountain&SPA 5*.
Przestrzeń apartamentów daje poczucie komfortu, a
gustowny design z domieszką luksusu, są gwarancją
dobrego wypoczynku.

W niewielkiej odległości 80-300 m od apartamentów
znajduje się Platinum Mountain Hotel 5***** & SPA,
oferujący ich Gościom – w ramach pobytu – 3
wewnętrzne, ogrzewane baseny: dla dzieci, do pływania i
rekreacyjny, strefę SPA z 4 rodzajami saun i floatingiem,
a także prestiżowe salony Dr Irena Eris Beauty Partner.

Ponadto znajdziemy tu bar połączony z klubem nocnym
w którym organizowane są dyskoteki, kręgielnię i bilard.

OPIS HOTELU

- Lodówka
- Kawa/herbata
- Czajnik
- TV Satelitarna
- Suszarka
- Szlafrok
- Aneks kuchenny
- Balkon/taras
- Kosmetyki

https://platinum-apartments.pl/

Booking.com – ZNAKOMITY (9,0)

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU
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KARKONOSZE GÓRĄ!



PLATINUM APARTMENTS 
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PLATINUM APARTMENTS 
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KARKONOSZE GÓRĄ!



DZIEŃ 1 – WITAMY W KARKONOSZACH!

Po przyjeździe do Platinum Mountain zapraszamy do
hotelowej restauracji na nasz pierwszy wspólny
3-daniowy lunch.

Tuż po lunchu zakwaterujemy się w apartamentach,
zabierzemy ciepłe ciuchy i wyruszymy w kierunku Kowar.

To właśnie tam odkryjemy podziemia Kopalni Podgórze
w towarzystwie przewodnika, który wprowadzi nas w
tajniki tego miejsca i przekaże tajemnice przez lata
skrywane pod ziemią.

Tuż po zwiedzaniu udamy się na ognisko, gdzie wspólnie
będziemy śpiewać i biesiadować.

REGION PEŁEN NIESPODZIANEK
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KARKONOSZE GÓRĄ!



DZIEŃ 1 – PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA

Zaraz po lunchu w restauracji hotelowej zaczynamy drugą
część programu!
Na Dolnym Śląsku nie brakuje fantastycznych podziemnych
tras turystycznych.
Znajdziemy je w dawnych kopalniach, pod zamkami,
na tajemniczych chodnikach z czasów II wojny światowej
schowanych we wnętrzach gór czy wreszcie w jaskiniach.
My w najbliższej okolicy polecamy dwie fantastyczne
podziemne trasy w dawanych kopalniach uranu –
Sztolnie Kowary w Kopalni „Liczyrzepa” oraz Kopalnia
Podgórze.

SZKOLNIE W KOWARACH

W towarzystwie przewodnika podążycie tajemniczą i magiczną ścieżką odkrycia, przez XII-wiecznych Gwarków –
Walonów, rud żelaza i innych cennych kruszców. Usłyszycie także, przez długie lata, ściśle tajną historię uranu 

wydobywanego przez Związek Radziecki w Polsce. Zobaczycie bogactwo ekspozycji związanych zarówno z geologią 
Sudetów jak i górniczymi technikami wydobycia. 

Polecamy program: https://www.youtube.com/watch?v=Y8TMD1zBAJM
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KARKONOSZE GÓRĄ!

https://www.youtube.com/watch?v=Y8TMD1zBAJM


DZIEŃ 1 – ZIMOWE OGNISKO 

KARKONOSZE GÓRĄ!

Po mocy atrakcji w trakcie zwiedzania podziemnego świata Dolnego Śląska, czeka nas rozgrzewające wieczorne 
ognisko. Upieczemy kiełbaski, zjemy rozgrzewający żurek, bigos, a także tradycyjny chleb ze smalcem! 

Nie zapomnimy także o posiłkach dla wegan i wegetarian. 
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DZIEŃ 2 – ZDOBYWAMY SZCZYT KARKONOSZY

ZDOBYWAMY ŚNIEŻKĘ  CZYLI NAJWYŻSZY SZCZYT KARKONOSZY
Najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.) nie jest specjalnie trudny do zdobycia. Na poziom 1350 m  wjedziemy 

wyciągiem krzesełkowym z Karpacza. Od stacji na Kopie do schroniska Dom Śląski, który znajduje się pod szczytem, 
trzeba dojść około 20 minut. Stąd możemy wybrać jedną z 2 dróg by dotrzeć do celu. Jedna to droga to strome podejście 

po kamieniach (podejście około 25 minut), druga to Droga Jubileuszowa, dłuższy ale dużo łagodniejszy spacer 
(podejście około 40 minut). 
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KARKONOSZE GÓRĄ!



DZIEŃ 2 – LUNCH W GÓRALSKIEJ KARCZMIE

Po zdobyciu szczytu i zjechaniu na wyciągiem na dół,
serdecznie zapraszamy na grzane wino do karczmy.

Na miejscu czeka na Was wiele wspaniałych dań,
spośród których każdy wybierze coś idealnego dla siebie.

Kwaśnica? A może rozgrzewający żurek? Zdecydujecie na
miejscu ☺

Po biesiadzie wracamy do hotelu i mamy czas wolny na
relaks w strefie wellness i SPA!

REGIONALNE SPECJAŁY
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KARKONOSZE GÓRĄ!



DZIEŃ 2 – MASAŻE RELAKSACYJNE I ODPOCZYNEK W HOTELU

Dla wszystkich chętnych, którzy pragną tego popołudnia odpocząć i relaksować się w strefie wellness & spa
proponujemy jeden z masaży znajdujących się w ofercie. Zabiegi będą podzielone na 2 dni tak, aby każdy z uczestników
mógł z nich skorzystać. Tego dnia zabiegi będzie miało 15 osób, w czasie gdy reszta uczestników będzie mogła korzystać
ze strefy wellness.

Regenerujący zabieg na twarz z Masażem Firmowym– 50 minut
Masaż całego ciała– 50 minut

15:00-16:00- 5 osób
16:00-17:00 - 5 osób
17:00-18:00 - 5 osób

RELASKACYJNA ALTERNATYWA– MASAŻ I STREFA WELLNESS DR IRENY ERIS
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DZIEŃ 3 – BIEGOWA PRZYGODA

KARKONOSZE GÓRĄ!

JAKUSZYCE, CZYLI MEKKA NARCIARZY BIEGOWYCH
Jakuszyce to mekka narciarzy biegowych. To właśnie tu zacznie się nasza piękna przygoda na nartach biegowych
Polana Jakuszycka to teren z wieloma wypłaszczeniami, przepięknie ukształtowany, w którym panuje specyficzny 

mikroklimat. Śnieg szybko się tutaj pojawia i leży do późnej wiosny. Nie bez pwoodu to własnie tutaj rozgrywany jest 
najsłynniejsza impreza biegowa - Bieg Piastów.  Jakuszyce gościły też dwukrotnie w 2012 i 2014 roku Puchar Świata. 

Obecnie trwa przebudowa Polany Jakuszyckiej w taki sposób, by wydarzenie tej rangi mogło wrócić do Szklarskiej 
Poręby. Rozbudowa infrastruktury biegowej będzie zresztą z korzyścią dla wszystkich biegaczy.
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DZIEŃ 3 – COLOR PARTY W GÓRACH

KARKONOSZE GÓRĄ!

Aby dodać kolorytu naszemu wydarzeniu zapraszamy na color party w górach! 
Gorąco zachęcamy do ubrania najbardziej kolorowego i ciekawego stroju do Jakuszyc, gdzie udamy się na narty 

biegowe.  Ogłaszamy konkurs na najbardziej stylowy kostium, w którym uczestnik przebiegnie trasę na biegówkach. 
Całość uwieczniona zostanie na zdjęciach i Waszych selfie, wśród których później rozstrzygniemy konkurs i wybierzemy 

zwycięzcę.  Tuż po color party udamy się do hotelu na lunch i popołudniową strefę relaksu. 
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OPCJA ALTERNATYWNA: DZIEŃ 3 –EKSPLORACJA LASU & ELEMENTY SURVIVALU

Tuż po śniadaniu w restauracji „5 poraz roku” zaprosimy
Was na eksplorację okolicznego lasu z zaprzyjaźnionym
Leśnikiem.

Zgłębicie podstawy nawigacji - czyli jak nie zgubić się
w dziczy, odbędziecie krótką grę terenową – trening
orientacji, a także poznacie podstawy rozniecania
ognia – jak zadbać o ciepło i jednocześnie nie spalić
siebie i lasu ☺

W trakcie wyprawy zrobimy przystanek na lunch,
jednak w nieoczywistej formie. Będzie to posiłek
gotowy, stosowany przez himalaistów w trakcie
najdalszych wypraw.

Posiłek pełnowartościowy, do którego będziemy
potrzebować jedynie odrobiny wody.

Lunch zjemy w punkcie widokowym na panoramę
Karkonoszy!

SPÓJRZ NA LAS OCZAMI LEŚNIKA!
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DZIEŃ 3 – MASAŻE RELAKSACYJNE I ODPOCZYNEK W HOTELU

Dla wszystkich chętnych, którzy pragną tego popołudnia odpocząć i relaksować się w strefie wellness & spa
proponujemy jeden z masaży znajdujących się w ofercie. Zabiegi będą podzielone na 2 dni tak, aby każdy z uczestników
mógł z nich skorzystać. Tego dnia zabiegi odbędzie kolejne 15 osób, w czasie gdy reszta uczestników będzie mogła
korzystać ze strefy wellness.

Regenerujący zabieg na twarz z Masażem Firmowym– 50 minut
Masaż całego ciała– 50 minut

15:00-16:00- 5 osób
16:00-17:00 - 5 osób
17:00-18:00 - 5 osób

RELASKACYJNA ALTERNATYWA– MASAŻ I STREFA WELLNESS DR IRENY ERIS
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KARKONOSZE GÓRĄ!



DZIEŃ 2 i 3 – ENERGETYCZNY ZESTAW „PRZETRWANIA”

ENERGETYCZNY ZESTAW PRZETRWANIA W GÓRY I NA BIEGÓWKI
Gdy dotknie Was mały głód lub chwila niemocy, wtedy sięgniecie do otrzymanych wcześniej pakietów 

z energetycznymi przekąskami, które postawią Was na nogi. 
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DZIEŃ 4 –WARSZTATY TWORZENIA MOZAIKI CERAMICZNEJ 

KARKONOSZE GÓRĄ!

Na koniec naszego wyjazdu czeka na nas perełka – warsztaty tworzenia artystycznej mozaiki ceramicznej! 
Warsztaty z osobą pełną pasji, która pragnie zarazić Was tworzeniem niesamowitych dzieł. 

Każdy z uczestników stworzy własnoręcznie przygotowaną mozaikę, która idealnie wpisuje się w klimat regionu. 
Po warsztatach czeka nas lunch w lokalnej karczmie, a tuż po nim czas pożegnań i powrót do domu.
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KUCHNIA REGIONALNA

KARKONOSZE GÓRĄ!

Sudecka kuchnia jest dość efemeryczna, a jej istota
trudna do uchwycenia. Tradycyjne zwyczaje kulinarne
rozmyły się wraz z migracją ludności po II wojnie
światowej. Mimo wysiedleń pozostały tu też echa kultury
niemieckiej. Różne tradycje kulinarne mają jednak
wspólny element: sudecka kuchnia w dużej mierze bazuje
na produktach lokalnych, łatwo dostępnych, a więc na
dziczyźnie, grzybach i leśnych owocach oraz rybach.

W regionalnym menu prym wiedzie kysel, czyli odmiana
żurku, oznaczająca w wolnym tłumaczeniu „kwaśny
smak”. Królową karkonoskich zup przygotowuje się na
kwasie chlebowym, z dodatkiem kminku, grzybów i
cebuli.

Niezwykle pożywna, idealna na jesienną chandrę zupa
oukrop przygotowywana jest z masła, czosnku, kminku i
majeranku. Najlepiej smakuje z kromką porwanego na
kawałki chleba i świeżym szczypiorkiem.

Sejkory, zwane też sikorami, to przyrządzone według
specjalnej receptury placki ziemniaczane.

Kolejnym rarytasem przyrządzanym z ziemniaków są
škubánky, zwane też kucmochem. To przygotowywane
na słodko kluski ziemniaczane z dodatkiem maku i cukru
pudru.
Pierogi – jedna z najbardziej znanych polskich potraw,
praktyczne w każdym regionie ma swój wariant
smakowy. Także w Karkonoszach można spróbować
specjalnej wariacji z zasmażaną kapustą.

CO ZJEŚĆ?
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ZAPRASZAMY! 


