wiadomości

Gdzie szusować/gdzie na łyżwy? (odc. 5 sezon
2019/2020)
Data publikacji: 14.01.2020 16:30

Zastanawiacie się co robić w ferie? Narty, deska czy łyżwy - wybór należy do Was. Oto
kolejna dawka informacji gdzie wybrać się na narty, aby aktywnie spędzić czas.

fot.: arc.ox.pl

Ustroń:
Palenica – Mały wyciąg i szkółka czynna od 11.01.2020.Planowany start – kolej od 18.01.2020
http://palenica.ustron.pl/
Kolej Linowa Czantoria – czynna codziennie w godzinach 08:30 – 15:30. http://www.czantoria.net/
Poniwiec – kolej linowa czynna (50 cm śniegu) http://poniwiec.pl/kamery-online
Wisła:
Beskid - czynny (30 cm śniegu)
Cieńków: czynna trasa nr 1,3 i 4 - wyciąg talerzykowy (30 cm śniegu) http://www.cienkownarty.pl/zima/
Nowa Osada - czynna tras nr 1 i 2 oraz wyciąg Krasnal (50 cm śniegu) zima.nowaosada.pl
Na Polanie Extreme - czynne (30 cm śniegu) facebook.com/polanaextreme
Klepki - czynne (40 - 80 cm śniegu) klepki.wisla.pl

Pasieki - czynny tylko mały wyciąg oraz karuzela (20 - 30 cm śniegu) pasieki.wisla.pl
Siglany - czynne (60 - 80 cm śniegu), siglany.wisla.pl
Skolnity - czynna trasa niebieska (20 - 60 cm sniegu) skolnity.pl
Soszów - czynna trasa 1 i 5 (25 - 40 cm śniegu), soszow.pl
Stożek - czynne (20 - 40 cm śniegu) stozekwisla.pl
Stok - czynne wszystkie trasy oraz zimowy plac zabaw stokstacjanarciarska.pl
Zajazd Głębce czynne (30 cm sniegu) http://zajazdglebce.pl/wyciag-narciarski/
Partecznik - czynny (30-70 cm) mały wyciąg, zimowy plac zabaw http://partecznik.pl/
Trasy biegowe COS Kubalonka - czynne wszystkie trasy oraz wypożyczalnia sprzętu
Trasy biegowe na Jonidle - trasy biegoe nieczynne, czynna wypożyczalnia
sprzętu http://www.jonidlo.pl/aktualnosci-3.html
Istebna:
Złoty Groń - ośrodek czynny w godzinach 8:00-21:00 - również kanapa 6-osobowa. Przerwa na ratrakowanie
16:00-17:00. (40-50 cm śniegu) http://www.zlotygron.pl/
Stacja Narciarska Zagroń - kolej linowa czynna codziennie w godzinach 8.00-21.00 https://istebna.org/stacjanarciarska/
Lodowiska:
Lodowisko w Parku Turystyki w Brennej przy ul. Malinowej 2b - czynne od poniedziałku do piątku od 13:00 do
19:00 oraz w sobotę i niedzielę od 10:00 do 20:00. Strona: turysta.brenna.org.pl. Numer telefonu do rezerwacji
dla grup: (33) 474 06 01.
Ustrońskie Lodowisko przy Al. Legionów 3 - czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00 oraz w soboty i
niedziele od 10:00 do 21:00. Przerwę techniczną zaplanowano między 15:00 a 16:00.
Lodowisko w Hali Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ul. Sportowa 1 czynne, harmonogram dostępny tutaj: LINK.
Kolejne wiadomości o warunkach narciarskich już wkrótce.
red./mat.pras.

