
PRZEWODNIK PO TRASACH
NARCIARSKICH O!RODKA

1 KARNET
31 WYCI!GÓW

7 NOWOCZESNYCH
KANAP

23 KILOMETRY
TRAS

WYCI!G KANAPOWO
-GONDOLOWY

www.zieleniec.pl /zieleniecsportarena zieleniecski @zieleniecpl



1

Wyj!tkowe miejsce na mapie atrakcji Dolnego "l!ska, jeden
z najwi#kszych w Polsce o$rodków narciarskich. Swoj! 
popularno$% zawdzi#cza unikalnemu w skali kraju klimatowi, 
23 kilometrom tras narciarskich oraz bogatej infrastrukturze, 
na któr! sk&ada si# 31 kolei i wyci!gów narciarskich, w tym
7 nowoczesnych kanap.

Historia sportów zimowych w Ziele'cu si#ga ko'ca XIX wieku, 
kiedy to walory tego miejsca zacz#li docenia% coraz liczniej 
przyje(d(aj!cy w te strony tury$ci. Dynamiczny okres rozwoju 
stacji narciarskiej przypad& na prze&om XIX i XX wieku - na 
samym pocz!tku XX istnia&y tu ju( dobrze zagospodarowane 
trasy narciarskie, tor saneczkowy oraz skocznia narciarska. 
Zieleniec nale(y do najwi#kszych i najlepiej wyposa(onych 
o$rodków narciarskich w Polsce, w którym ka(dy pasjonat 
narciarstwa - niezale(nie od wieku i umiej#tno$ci - znajdzie 
co$ dla siebie.

Popularno$% i uznanie dla po&o(onego w Górach Orlickich 
o$rodka, wyra(one jest tak(e w zdecydowanej wi#kszo$ci 
rankingów i testów oceniaj!cych stacje narciarskie w naszym 
kraju. Od wielu lat Zieleniec zajmuje miejsca w $cis&ej 
czo&ówce, najcz#$ciej za$ – na podium. Na pierwszy rzut oka 
narciarz, który zawita tutaj po raz pierwszy, mo(e odnie$% 
wra(enie, (e wszystkie stoki s! tu do siebie podobne. Ale to 
tylko pozory. Wybór, je$li chodzi o trudno$% i styl trasy jest 
bardzo du(y.

Nasz krótki przewodnik ma na celu pokazanie zatem owej 
ró(norodno$ci, zach#caj!c przy tym do zwiedzania na jednej 
czy dwóch deskach, tej wyj!tkowej stacji narciarskiej.

ZIELENIEC SPORT ARENA
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ZIELENIEC Z LOTU PTAKA
Zieleniec le(y w pó&nocnej cz#$ci Gór Orlickich, których wi#ksza cz#$% nale(y do Czech. 
Nad miejscowo$ci! ci!gnie si# g&ówny grzbiet tego pasma o &agodnej wyrównanej linii, 
przekraczaj!cej nieco poziomic# 1 000 m n.p.m. Na stokach tego grzbietu znajduje si# 
zdecydowana wi#kszo$% wyci!gów. Równolegle do grzbietu, ale oko&o 150-200 metrów 
poni(ej, biegnie droga z Dusznik do Mi#dzylesia – to w&a$nie wzd&u( niej po&o(one s! 
hotele, pensjonaty i o$rodki wypoczynkowe, a tak(e parkingi, które s!siaduj! z wyci!gami 
narciarskimi. Jad!c od strony Dusznik-Zdroju szosa wznosi si#, a( w rejon centralnego 
parkingu, po czym zje(d(a w dó& i chowa si# w lesie. Zieleniec Sport Arena to sie% 
po&!czonych ze sob! mniejszych o$rodków narciarskich, obj#tych wspólnym karnetem. 
Centraln! cz#$% o$rodka tworzy kompleks Winterpol i Gryglówka. Stoi tu 
charakterystyczna 6-osobowa kanapa z pomara'czowymi os&onami, która w górnym 
biegu krzy(uje si# z 4-osobowym krzes&em Gryglówka. Pomi#dzy dolnymi stacjami obu 
kolei znajduje si# jeszcze niewielki teren narciarski z dwoma orczykami Bartu$.
Na pó&nocy miejscowo$ci, w okolicy Vital & SPA Resort Szarotka stoi jeszcze jedna 
4-osobowa kanapa, która przechodzi ponad drog! (specjalny mostek dla narciarzy).
Kolejn! kolej krzese&kow!, a tak(e kilka orczyków, które sk&adaj! si# na o$rodek Mieszko, 
znajdziemy w okolicach ko$cio&a. Na po&udniu Ziele'ca, jad!c od centralnego parkingu
w stron# Mi#dzylesia, po&o(one s! kolejne kompleksy wyci!gów – Nartorama i Diament. 

Mo(na si# tam dosta% le$nym &!cznikiem lub grzbietem wzd&u( granicy, gdzie 
zainstalowany jest wyci!g tranzytowy. Osi! Nartoramy jest nowoczesna 6-osobowa 
kanapa Sky Way Express z niebieskimi os&onami, miksowana z dwoma dodatkowymi 
8-osobowymi gondolami. Drugiej takiej kolei nie znajdziemy nigdzie w Polsce. Tu( przy 
Nartoramie znajduje si# Diament, który sk&ada sie z dwóch wyci!gów talerzykowych i nowej, 
odanej do u(ytku na sezon 2020/2021 czteroosobowej kanapy. W sumie narciarze maj!
w Ziele'cu do dyspozycji 31 wyci!gów (w tym siedem nowoczesnych kanap) oraz 
dodatkowo cztery wyci!gi ta$mowe dla najm&odszych i ponad 23 km tras.

Jest to najwi#kszy kompleks narciarski w naszych Sudetach. Przewa(aj! tu trasy &atwe
i relaksacyjne, a bardziej wymagaj!cy narciarze znajd! te( kilka czerwonych, stromych
i szerokich, nadaj!cych si# do dynamicznej jazdy karwingowej. Jest to wi#c miejsce idealne 
tak(e dla rodzin z dzie%mi, dla których przygotowano tu kilka oddzielnych stoków 
treningowych i o$lich &!czek z wyci!gami dydaktycznymi. Tak w ogólnym zarysie prezentuje 
si# topografia terenów narciarskich w Ziele'cu. Jak ju( wspomniano – co$ dla siebie 
znajd!tu wszyscy niezale(nie od stopnia zaawansowania narciarskich umiej#tno$ci. Pora 
wi#c pokaza%, gdzie szuka% terenów dla siebie powinni narciarze o ró(nym stopniu 
zaawansowania.
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Pocz!tkuj!cy a tak(e najm&odsi mi&o$nicy szusowania, maj! w Ziele'cu bardzo du(y wybór 
tras. Opiszemy je pokrótce, poruszaj!c si# kolejno od pó&nocy na po&udnie. Tu( po wje)dzie 
do kurortu od strony Dusznik w oczy rzuca si# malownicza bry&a ko$cio&a. W jego okolicy 
po&o(ony jest najwi#kszy teren zjazdowy dla pocz!tkuj!cych narciarzy – Mieszko. Jego osi! 
jest 4-osobowe krzes&o, wokó& którego rozci!ga si# prawdziwe narciarskie pole – szeroka na 
kilkaset metrów przestrze', w ca&o$ci ratrakowana i na$nie(ana, która gwarantuje 
bezpieczn! nauk# jazdy. Tak(e narciarze, którzy maj! ju( za sob! pierwsze kroki na nartach 
(lub desce), mog! szlifowa% tutaj technik#, &!cznie z pierwszymi próbami jazdy szerokimi 
&ukami na kraw#dziach. Oprócz kanapy znajduj! si# tutaj trzy wyci!gi orczykowe, a tak(e 
jeden nieco bardziej stromy stok opadaj!cy spod hotelu „Zieleniec”.
Kolejny dobry teren dla pocz!tkuj!cych znajdziemy w centralnej cz#$ci o$rodka w rejonie 
g&ównego parkingu, gdzie startuj! do góry dwie kanapy – Winterpol z pomara'czowymi 
os&onami i Gryglówka. Pomi#dzy ich dolnymi stacjami po&o(ony jest specjalnie wyznaczony, 
zabezpieczony cz#$ciowo teren Bartu$, wyposa(ony w dwa orczyki i ta$mowy, idealny
do nauki i najm&odszych. Idealnie nadaje si# on jako miejsce stawiania pierwszych kroków 
przez maluchy oraz osoby pocz!tkuj!ce. Do$% &atwa w dolnej cz#$ci bardzo szeroka trasa 
prowadzi tak(e wzd&u( kanapy Winterpol z pomara'czowymi os&onami. W tej cz#$ci Ziele'ca 
znajduj! si# tak(e dwa wyci!gi (ta$mowe) – du(y, oko&o 100-metrowy stoi pomi#dzy kanap! 
W5 a talerzykiem W4, i ma&y, który po&o(ony obok d&u(szego. Dolna cz#$% tej trasy jest 
dost#pna tak(e osobnym orczykiem W4. Z kolei na wschód od kanapy Gryglówka znajduj! 
si# jeszcze trzy orczyki (G2, G3, G4), równie( z trasami bardzo &agodnie
i jednostajnie nachylonymi. W sezonie 2017/2018 uruchomione zosta&y dwa nowe wyci!gi 
dydaktyczne - Antek I oraz Antek II, które po&o(one s! pomi#dzy wyci!giem G3 oraz
kanap! G10.
Najbardziej na wschód po&o(ony jest kompleks wyci!gów Diament – poni(ej szosy,
w pobli(u kanapy Nartorama Express z niebieskimi os&onami. Znajduj! si# tutaj dwa
wyci!gi talerzykowe pomi#dzy którymi znajduje si# nowo wybudowany wyci!g krzese&kowy 
(oddany do u(ytku na sezon 2020 / 2021). Bez w!tpienia wyci!gi Diament to dobre miejsce 
do stawiania pierwszych kroków na nartach jak i doszkalania swoich umiej#tno$ci.
Po przeciwnej stronie dolnej stacji kanapy Nartorama znajdziemy jeszcze dwa „talerzyki”. 
Pocz!tkuj!cy, ale jednak ju( troch# obeznani z jazd! mi&o$nicy szusowania, mog! pokusi% 
si# tak(e o zjazd niebiesk! tras! od górnej stacji kanapy Nartorama Express, najpierw
w kierunku po&o(onego po czeskiej stronie schroniska Masarykova Chata (w dostaniu si#
w to miejsce pomaga krótki wyci!g talerzykowy), po czym szerokim &ukiem poprowadzon! 
tras! 1 (Serpentina). Przy czym warto pami#ta%, (e na krótkim odcinku ma ona stromy 
spadek, niemniej dzi#ki znacznej szeroko$ci mo(e by% wykorzystywana tak(e przez mniej 
zaawansowanych narciarzy.

TRASY DLA POCZ"TKUJ"CYCH
I NAJM#ODSZYCH
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W Ziele'cu nie brak te( terenów dla bardziej zaawansowanych 
narciarzy. Dla równowagi przygl!dniemy im si# w odwrotnej 
kolejno$ci – od wchodu na zachód. Najciekawsze trasy 
wprawionych narciarzy znale)% mo(na na Nartoramie – od górnej 
stacji kolejki prowadz! w dó& dwie bardzo &adnie wyprofilowane, 
ca&kiem strome trasy czerwone, które licz! od samej góry do dolnej 
maj! oko&o kilometra d&ugo$ci. W dolnych odcinkach &!cz! si#
i &agodnie, efektownym przejazdem ponad szos! doprowadz! nas 
na sam dó&. Jest tu tak(e jedyna trasa czarna w Ziele'cu, przy czym 
jest to nieprzygotowywany ratrakami zjazd pod kolejk!, maj!cy 
cz#$ciowo charakter freeride’u. Nieco dalej na zachód przed 
Gryglówk! i obok Antków znajduje si# kolej 4 osobowa G10 Grapa. 
Kolej zosta&a oddana do u(ytku w sezonie 2018 / 2019. Wyci!g liczy 
sobie 570 m i znajduj! si# przy nim dwie czerwone trasy o 
d&ugo$ciach ok. 600 m i 650 m. Pocz!tkowo &agodny zjazd 
przechodzi w do$% stromy stok o nachyleniu ok 24 stopnie,
a ró(nica wzniesie' wynosi 142m. Jest to ciekawa propozycja dla 
nieco bardziej wymagaj!cych narciarzy i snowboardzistów.

Kolejne, nieco krótsze trasy czerwone znajduj! si# w centralnej 
cz#$ci stacji narciarskiej. Bardzo &adny zjazd prowadzi wzd&u(
kolei Gryglówka. Zaawansowani narciarze znajd! te( przyjemno$% 
w zje)dzie wzd&u( „pomara'czowej” kanapy Winterpol, przez 
charakterystyczn! bul# – tutaj cz#sto rozgrywane s! ró(ne zjazdy 
szybko$ciowe. Bardzo &adny, w górnej i dolnej cz#$ci do$% stromy 
zjazd prowadzi tak(e wzd&u( krzes&a Winterpolu przy Vital & SPA 
Resort Szarotka – ciekawy jest tu zw&aszcza dolny odcinek trasy. Od 
dolnej stacji tej kolei warto te( podjecha% &agodnym trawersem
w kierunku le(!cego nieco na uboczu orczyka W6. Po obu jego 
stronach prowadz! czerwone trasy, w dolnych odcinkach strome, 
ale szerokie, pozwalaj!ce na dynamiczn! jazd# na kraw#dziach. 
Jest to o tyle ciekawy teren dla zaawansowanych narciarzy, (e 
rzadko zagl!daj! tutaj nowicjusze, co powoduje, (e ruch jest 
p&ynny, szybki i bezpieczny.

TRASY DLA
ZAAWANSOWANYCH
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„TOUR DE ZIELENIEC”
Narciarzom, którzy chc! pozna% ca&y o$rodek i w ten sposób wybra% dla siebie najlepsze 
miejsce do jazdy, proponujemy rajd po trasach Ziele'ca, który nieco (artobliwie 
nazwali$my „Tour de Zieleniec”. Przy okazji równie( przekonamy si# „na w&asnych nogach”, 
jak rozleg&e (oczywi$cie w polskiej skali) s! tutejsze tereny zjazdowe. Dodatkow! nagrod! 
b#d! pi#kne widoki z wielu miejsc na trasie.
Ruszamy z centralnego punktu kurortu po&o(onego w pobli(u centralnego parkingu. 
Wyje(d(amy do góry kanap! Gryglówka, po czym zje(d(amy niebiesk! tras! do dolnej 
stacji „pomara'czowej” kolei. Korzystaj!c z tego, (e to jedna z szybszych kolej w Ziele'cu, 
wyje(d(amy do góry i tym razem zje(d(amy czerwon! tras! do dolnej stacji krzes&a 
Gryglówka, daj!cej mo(liwo$% dynamicznej jazdy szerokimi &ukami na kraw#dziach. 
Wracamy jeszcze raz do góry – tym razem Gryglówk! – mijaj!c unikatowe w polskich 
górach skrzy(owanie kolei linowych (tym razem jad!c do&em), po czym zaczynamy zjazd
w kierunku terenów po&o(onych w okolicy ko$cio&a. Pocz!tkowo nasza trasa prowadzi 
le$nym trawersem, po czym wyprowadza na &!ki ponad górn! stacj! orczyka W4. St!d 
ruszamy na szerokie, przygotowane trasy wzd&u( krzes&a W5. Przeje(d(amy przejazdem 
ponad szos!, po czym mijaj!c stare schronisko „Orlica” o typowej dla Sudetów 
architekturze, jedziemy na wprost czerwon! tras!, w dolnej cz#$ci bardzo strom!, do dolnej 
stacji tej(e kolei. Teraz pora na wypraw# na wspomniany ju( wcze$niej orczyk W6
i „szóstk#”, gdzie mo(na odda% si# dynamicznej je)dzie po nied&ugich, ale bardzo 
przyjemnych czerwonych trasach, daj!cych mo(liwo$% „wyszalenia si#”.
Z powrotem wracamy pocz!tkowo szerokim stokiem prosto na zachód, po czym 
odnajdujemy trawers, który doprowadza do dolnej stacji krzes&a W5. Wywozi nas on na sam 
grzbiet – mamy teraz okazj# zjecha% wzd&u( kolei od samej góry – za przejazdem nad szos! 
jednak nie rozp#dzajmy si#, by trafi% na w!ski, ale przejezdny na nartach trawers 
prowadz!cy w lewo za „Orlic!”. Zachowuj!c ostro(no$%, przecinamy tor talerzyka
i ju( znajdujemy si# przy ko$ciele. Teraz czeka nas troch# wytchnienia – znajdujemy si# 
bowiem w rejonie, gdzie dominuj! &agodne trasy niebieskie dla pocz!tkuj!cych. Mo(emy tu 
zabawi% troch# d&u(ej, korzystaj!c z faktu, (e do dolnej stacji krzese&ka, które jest osi! tego 
terenu, mo(na zjecha% na kilka sposobów. Mo(na te( przejecha% si# dla wypoczynku 
którym$ z orczyków. B#d!c w tym rejonie, warto te( zjecha% bardziej na lewo, do najbardziej 
na zachód wysuni#tego orczyka w Ziele'cu, który wywozi pod hotel „Zieleniec”. Tutaj mamy 
mo(liwo$% poje)dzi% nieco dynamiczniej, przy czym tak(e w tym miejscu mamy do wyboru 
dwa warianty zjazdu – wzd&u( wyci!gu oraz obje(d(aj!c ma&a k#p# drzew od prawej 
strony. Najlepiej skorzysta% z obu tych mo(liwo$ci.
Rozpoczynamy powrót w kierunku miejsca, z którego wyruszyli$my – w tym celu zje(d(amy 
do dolnej stacji kanapy W5, któr! wyje(d(amy na grzbiet. St!d szerokim zboczem 
zje(d(amy na ukos w prawo ponad samotnym domostwem. Dalej snowparkiem, po czym 

przecinamy tras# wyci!gu W4. Jad!c pó)niej w skos stoku, docieramy
do punktu, z którego wyruszyli$my. Ale to nie koniec naszej wyprawy – czeka nas teraz 
przejazd na stron# wschodni! Ziele'ca. Kolejny raz musimy skorzysta% z „pomara'czowej” 
kanapy, po czym od górnej stacji zje(d(amy na lewo i przemieszczamy si# na kolejny 
wyci!g kanapowy którym jest kolej G10 Grapa. Przy wyci!gu znajduj! si# dwie trasy 
pocz!tkowo &agodne, a w dalszej cz#$ci stromsze. Na trasach przy tym wyci!gu odnajd! 
si# w szczególno$ci mi&o$nicy szybszej jazdy – wszak stok jest do$% stromy i bardziej 
wymagaj!cy. Wje(d(amy kolej! G10 ku górze i na lewo odnajdujemy trawers w lesie, który 
&agodnie, pokonuj!c dwa zakosy, doprowadzi nas do jednej z czerwonych tras na 
Nartoramie. Mkniemy na dó& pocz!tkowo stromo, a po wyjechaniu z lasu, bardzo szerokim, 
&agodnym stokiem, w kierunku widocznego przejazdu nad szos!, za któr! jeszcze kilkaset 
metrów zjazdu doprowadzi nas dolnej stacji „niebieskiej” kanapy. Tutaj kto jest ch#tny, 
mo(e „upolowa%” wjazd do góry jedn! z dwóch gondoli. Od szczytu kierujemy si# w lewo, po 
czym od razu skr#camy w dó& i testujemy teraz drug! z czerwonych tras wzd&u( kolei. Kto 
ma jeszcze si&# i umiej#tno$ci, a warunki sprzyjaj! – mo(e zmierzy% si# z czarnym zjazdem 
pod tras! kolejki – prawdziw! namiastk# freeride’u.
Teraz czeka nas zas&u(ony odpoczynek – wyje(d(amy jeszcze raz kanap! do góry
i kierujemy si# wzd&u( grzbietu w lewo. Mo(na tu skorzysta% z orczyka, który u&atwia 
pokonanie p&askiego odcinka trasy. Mijamy stylow! bry&# czeskiego schroniska 
„Masarykova Chata” (warto tu zatrzyma% si# na posi&ek), po czym pi#kn! serpentyn! 
zje(d(amy w lewo – wkrótce dostaniemy si# do czerwonej trasy nr 1, któr! ju( zje(d(ali$my. 
Ni! mkniemy w dó& z powrotem do „niebieskiej” kanapy. Jeszcze na chwil# udajemy si# na 
Diamenty (tu( obok Nartoramy). Dwa szybkie talerzyki i nowa kanapa 4 osobowa to 
miejsce idealne dla wszystkich którzy rozpoczynaj! swoj! przygod# z sportami zimowymi. 
Miejsce dobre równie( do doszlifowania nabytych wcze$niej umiej#tno$ci.
Pora wraca% – jeszcze raz wyje(d(amy na gór#, po czym kierujemy si# w prawo, wzd&u( 
grzbietu. Pokonujemy pocz!tkowy, raczej p&aski fragment grzbietu, po czym docieramy
do miejsca, gdzie przed nami wyrasta ma&e wzniesienie – pokonujemy je z pomoc! 
talerzyka, po czym stajemy przy górnej stacji kanapy Winterpol. Wystarczy teraz zjecha% 
dowolnym wariantem – &agodniej z lewej, stromiej przez bul# pod kolejk! – i w ten sposób 
przy dolnej stacji „pomara'czowej” kanapy zako'czy% nasz „Tour de Zieleniec”. Co wa(ne – 
zazwyczaj uda nam si# przejecha% t! tras# bez konieczno$ci odpinania nart, maj!c
w nogach przesz&o 30 kilometrów!



Na koniec naszego krótkiego przewodnika nie mo(e zabrakn!% 
informacji o stokach, z których korzysta% mo(emy po zmroku - a( 
do godziny 20:00. O$wietlone tereny zjazdowe znajduj! si# przy 
„pomara'czowej” kanapie Winterpol, kolei Gryglówka i kolei Grapa, 
a tak(e w okolicach krzes&a Mieszko (przy ko$ciele) i kanapy W5 
(przy hotelu „Szarotka”), a tak(e na Nartoramie, gdzie o$wietlone 
s! obie trasy czerwone i tereny przy wyci!gach Diament. 
Natomiast przejazdy miedzy tymi terenami nie s! o$wietlone. 
Jednak je$li mamy szcz#$cie i jest jasna noc, bez problemu mo(na 
przedosta% si# pomi#dzy tymi terenami.

Warto wspomnie% te(, (e przy zwiedzaniu Ziele'ca na nartach 
bardzo przydatna jest mapka tras, któr! mo(na bezp&atnie 
otrzyma% przy kasach lub obiektach noclegowych w Ziele'cu
i okolicach.
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ZIELENIEC BY NIGHT
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POZIOM TRAS OZNACZENIA TRASY ZJAZDOWE WYCI!GI
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