
ODKRYJ NAJLEPSZE OŚRODKI
NARCIARSKIE W USA

Narciarstwo jest najbardziej popularnym na świecie sportem
zimowym i każdego roku zyskuje nowych zwolenników. Warto przy
tym pamiętać, że najpiękniejsze ośrodki narciarskie świata znajdują
się w Stanach Zjednoczonych.

 

Wypoczywanie w ośrodku narciarskim jest jednym z najlepszych sposobów na miłe spędzenie czasu z
rodziną lub przyjaciółmi. Ponadto, śnieg gwarantuje dobrą zabawę bez względu na wiek i płeć. Nic
zatem dziwnego, że ten sport jest tak bardzo popularny na całym świecie.

W Ameryce znajduje się kilka najpopularniejszych ośrodków narciarskich, które są godne uwagi
każdego narciarza. A zatem niezależnie od tego, czy liczysz na luksus, czy też cena ma dla ciebie
znaczenie, z pewnością nie będziesz żałować wizyty w jednym z poniższych resortów.

Resort Snowmass znajduje się w Aspen w stanie Kolorado. Bez wątpienia jest to jedno z
najlepszych miejsc do spędzenia luksusowych ferii. Oprócz bogato wyposażonych stoków, znajduje
się tam mnóstwo innych atrakcji oraz wiele wspaniałych sklepów. Jeśli zatem uwielbiasz zakupy i
luksusową atmosferę, to musisz się tu wybrać.

Ośrodek oferuje ponad 3000 hektarów powierzchni profesjonalnie przygotowanej do uprawiania
sportów zimowych. Oprócz tego znajduje się tam wiele innych atrakcji przyrodniczych.

Resort Park City jest kolejnym wspaniałym miejscem, idealnie nadającym się na ferie zimowe.
Ośrodek położony jest w samym sercu Utah i oferuje wiele atrakcji narciarskich zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych. Jeśli jesteś zatem miłośnikiem skuterów śnieżnych, kuligów lub przejażdżek psim
zaprzęgiem, to z pewnością powinieneś przyjechać do Park City.

Innym, bardzo popularnym ośrodkiem narciarskim w USA jest Breckenridge Ski Resort w stanie
Kolorado, który oferuje niesamowite atrakcje i niezapomniane wrażenia zarówno dla profesjonalnych
narciarzy, jak i dla amatorów. Ponadto, ośrodek słynie z fachowej szkoły instruktorskiej, jeśli więc
jeszcze nie miałeś okazji nauczyć się jeździć na nartach, to jest to idealne miejsce dla ciebie.

Wśród innych, godnych uwagi aktywności dostępnych na miejscu, wymienia się: psie zaprzęgi, kuligi
oraz jazdę na łyżwach. W ofercie znajdują się również luksusowe noclegi i doskonała kuchnia.
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