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Mróz trzyma, cieszy to właścicieli wyciągów narciarskich. Coraz więcej tras w naszym
regionie zaprasza narciarzy. Bez problemów pojeździmy w Wiśle i Istebnej.

Naśnieżanie trwa! – naturalne i sztuczne. Śniegu przybywa z minuty na minutę! – informuje informacja
turystyczna w Istebnej. Od 8-21 zapraszamy na Zagroń i Złoty Groń – tam są warunki bardzo dobre. Zarówno
małe i duże wyciągi, temperatura około minus 9 stopni, ciągle prószy, momentami pada gęsty śnieg. –
mówi Aneta Legierska z istebniańskiej IT. Sztuczne dośnieżanie pełną parą działa również na Ochodzitej, tam jednak
z uruchomieniem wyciągu jeszcze trzeba poczekać.
Bardzo się cieszymy, że wreszcie mamy biały puch i możliwość jazdy na nartach. W Wiśle jest bajkowo!
Praktycznie wszystkie wyciągi są czynne. Trasy są naśnieżane. Było kilka dni mrozu i dalej on trzyma,
wyciągowcy mogli zaopatrzyć się w dużą ilość śniegu. Na szczęście dosypał jeszcze świeży biały puch z
nieba. Warunki na stokach są bardzo dobre, a krajobrazy przepiękne. Śnieg otula wszystko wokoło,
pobielone drzewa – to cudowne widoki – mówi Ewa Zarychta z urzędu miejskiego w Wiśle.
Soszów 8:00-21:00 - www.soszow.pl
Czynna jest trasa nr 1, na której mamy 25-45 cm ubitego śniegu
Nowa Osada 8:00-22:00 - www.nowaosada.pl
Czynna jest trasa nr 1, gdzie jest 40 cm śniegu
Cieńków 8:00-21:00 - www.cienkownarty.pl
Czynna jest kolej linowa i orczyk. Można jeździć na trasach nr 1 i 3, gdzie pokrywa śniegu waha się między 20 a 40 cm
Klepki 8:00-21:00 - www.klepki.wisla.pl
Na trasie przy kolei linowej i orczyku leży 50 cm śniegu
Kiczera 10:00-18:00 - http://www.hotelstok.pl/wyciag-narciarski
Na stoku panują dobre warunki, a pokrywa sniegu to 20-30 cm
Beskidek 8:00-21:00 - http://wyciag-beskid.pl/
Na trasie leży ok. 40 cm śniegu. Warunki są bardzo dobre
Siglany 8:00-21:00 - http://www.siglany.wisla.pl/
Warunki na stoku są bardzo dobre, a pokrywa śniegu wynosi ok. 30 cm
Pasieki 9:00-20:00 - http://www.pasieki.wisla.pl/
Czynny jest mały wyciąg, jutro rusza duzy. Na trasie leży ok. 30 cm śniegu.
Stożek 9:00-16:00 - http://stozek.narty.pl/
Czynna jest nartostrada (trasa niebieska), na której leży 20-25 cm śniegu.
Wisła zaprasza także do korzystania z lodowiska koło ośrodka "Start" oraz na tras biegowych na Jonidle. Turystów
wozi także wyciąg Skolnity w Centrum Wisły.
Pięknie i śnieżnie jest w Ustroniu, ale tutaj z jazdą na nartach trzeba jeszcze poczekać. Niestety w Brennej też
jeszcze nie pojeździmy na nartach. Jak informuje Katarzyna Macura, dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu w
Brennej - Wyciągowcy walczą z naśnieżaniem. Węgierski obiecuje, że może w okolicach Nowego Roku
ruszy, Dolina Leśnicy na pewno potrzebuje jeszcze kilku dni. Podobnie w Centrum trasa jest naśnieżana,
ale śniegu jest jeszcze za mało. Niestety, musimy jeszcze czekać.
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