wiadomości

Gdzie szusować/gdzie na łyżwy? (odc. 2 sezon
2019/2020)
Data publikacji: 30.12.2019 15:00

Zimowa aura nie rozpieszcza miłośnik białego szaleństwa, ale dzięki ostatnim przymrozkom
ruszają kolejne wyciągi i miejsc do szusowania przybywa.

fot.: arc.ox.pl

Ustroń:
Palenica – trasy w trakcie przygotowania, planowane otwarcie mały wyciąg 30.12.2019, kolej 03.01.2020r.
http://palenica.ustron.pl/
Kolej Linowa Czantoria – czynna codziennie w godzinach 08:30 – 15:30. W dniu 01.01.2020 Kolej będzie czynna
w godzinach 10:00 – 15:30. http://www.czantoria.net/
Wisła:
Klepki - czynne (20 - 60 cm śniegu) klepki.wisla.pl
Pasieki - czynne (20 - 30 cm śniegu) pasieki.wisla.pl
Nowa Osada - czynne 31.12 od godz. 8:00 zima.nowaosada.pl
Siglany - czynne (40 - 60 cm śniegu) siglany.wisla.pl

Skolnity - czynne 31.12 od godz. 10:00 skolnity.pl
Soszów - czynne od 16:00 soszow.pl
Stożek - czynne (30 - 40 cm śniegu) stozekwisla.pl
Stok - czynna tylko trasa zielona i zimowy plac zabaw stokstacjanarciarska.pl
Istebna:
Złoty Groń:
30.12.2019 r. - ośrodek czynny w godzinach 8:00-21:00 - również kanapa 6-osobowa. Przerwa na ratrakowanie 16:0017:00.
31.12.2019 r. ośrodek czynny 8:00-16:00, po przerwie na ratrakowanie obowiązują karnety sylwestrowe 18:0001:00.http://www.zlotygron.pl/
Stacja Narciarska Zagroń - kolej linowa czynna codziennie w godzinach 8.00-21.00
Orczyk nieczynny, https://istebna.org/stacja-narciarska/
Lodowisko:
Lodowisko w Parku Turystyki w Brennej, , ul. Malinowa 2b https://turysta.brenna.org.pl/pl/events/otwarcielodowiska-4
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz.13.00-19.00,
od soboty do niedzieli w godz. 10.00-20.00.
W dniach 26/27/30/31.12.19 r. - 10:00-19:00,
01.01.20 r. - 10:00-19:00.
Rezerwacje lodowiska dla grup zorganizowanych - tel. (33) 474 06 01.
Ustrońskie Lodowisko, Al. Legionów 3 (korty tenisowe)
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00,
od soboty do niedzieli w godz. 10:00 - 21:00.
31.12.2019r. 9:00 - 18:00
01.01.2020r. 12:00 - 21:00
Przerwa techniczna w godz. 15:00 - 16:00
Uwaga! Czas otwarcia lodowiska jest uzależniony od warunków pogodowych.
Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków – Lodowisko, Cieszyn, ul. Sportowa 1
Godziny otwarcia: Aktualny harmonogram zgodnie z kalendarzem na stronie
https://www.sport.cieszyn.pl/obiekt/lodowiskorolkowisko
Kolejne wiadomości o warunkach narciarskich już wkrótce.
red./mat.pras.

