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Wkrótce święta, przyozdabiamy choinki, domy i ulice miast, ale świąteczny nastrój panuje
również na stokach w regionie. Śnieg ozdobił stoki, jest biało i można jeździć na nartach,
snowboardzie, a także na łyżwach i na ... oponach... Gdzie szusować?

Istebna
W Istebnej są świetne warunki do śnieżnego szaleństwa: -2 stopni Celsjusza słonecznie, śnieg zmarznięty, przybyło
sztucznego śniegu.
Czynne wyciągi:
Zagroń 50-80 cm śniegu, Warunki: bardzo dobre, Czynny wyciąg krzesełkowy, talerzykowy nieczynny.
Złoty Groń 50 - 60 cm śniegu, Warunki: bardzo dobre, Czynny wyciąg krzesełkowy, orczykowy nieczynny.
W Istebnej czynne są również trasy biegowe:
Istebna Kubalonka, czynne bez oświetlenia, Warunki bardzo dobre, grubość pokrywy – 30 cm.
Trasy Biegowe Istebna Zaolzie - ok. 20 cm śniegu (założony ślad)
Na Kubalonce czynny również snowtubing (zjazd na oponach) - dwie długie i szybkie trasy.
Wisła
Warunki świetne, temperatura w okolicach zera i pokrywa śnieżna od 15 do 90 cm!
Czynne wyciągi:
Cieńków – czynny, otwarte 4 trasy, 30-60 cm
Klepki – czynny: pokrywa śnieżna 70-90 cm
Nowa Osada – czynny (od 13:00): pokrywa śnieżna 60 cm
Siglany –otwarte dwa wyciągi, pokrywa śnieżna 80-100 cm siglany.wisla.pl

Ski&Bike Skolnity – czynny: pokrywa śnieżna 30-90 cm
Soszów –otwartych pięć tras, pokrywa śnieżna 20-50 cm
Stok – czynne, otwarte trzy trasy, pokrywa 40 cm
Stożek –wszystkie trasy otwarte, pokrywa śnieżna 30-50 cm
Skolnity – czynny, 30-90 cm śniegu, czynna kolej linowa
Trasa biegowa Jonidło - czynna trasa na stadionie i wokół stadionu - 500 m, tory do stylu klasycznego, można
biegac też "łyżwą", trasa jest oświetlona.
LODOWISKA

Wisła
W samym centrum miasta, tuż obok amfiteatru. Lodowisko czynne jest w weekendy w następujących godzinach:
piątek od 14.00 do 20.00, sobota i niedziela od 10.00 do 20.00. Natomiast w okresie świąteczno-sylwestrowym i w
trakcie ferii zimowych lodowisko będzie czynne codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00.
Ustroń
W Ustroniu amatorzy jazdy na łyżwach będą mogli ślizgać się na tafli lodowiska od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 21.00, w soboty i niedziele zaś w godzinach od 10.00 do 21.00.
Zebrzydowice
W Zebrzydowicach lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach - 15.00 - 21.00, w soboty i niedziele
- 10.00 - 21.00.
Cieszyn
Od dłuższego czasu jest też czynne lodowisko w Cieszynie – dokładny harmonogram otwarcia ślizgawki można
sprawdzić na stronie Hali Widowiskowo-Sportowej.
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