
Ski in Sibiu

Judetul Sibiu dispune de cateva statiuni montane si asezari cu un mare impact in randul iubitorilor
sporturilor de iarna. Dintre acestea se detaseaza Paltinis (prima statiune de schi din Romania) si Balea
Lac, la care s-au adaugat, in ultimii ani, Sadu si Gura Raului. În toate aceste localitati, practicarea
schiului se desfasoara pe criterii delimitate de profesionalism si competenta. La Paltinis, statiunea
climaterica situata la cea mai inalta altitudine din Romania (1450 m) exista piste special amenajate pentru
practicarea sporturilor de iarna. Începand cu cele accesibile turistilor care abia deslusesc tainele
sporturilor albe si incheind cu cele avand un mare grad de dificultate, rezervate schiorilor cu experienta.
Din aceasta ultima categorie fac parte partiile Oncesti I (care are si instalatie de nocturna) si Oncesti II.
Amenajate pe versantul nordic al varfului omonim, la o altitudine de peste 1700 metri, ele au o lungime
totala de 1600 metri, o latime de 25 metri si o diferenta de nivel de 260 metri. Telescaunul teleschiul si
baby-liftul faciliteaza transportul turistilor in zona. Monitori specializati predau lectii de schi pentru
incepatori, echipamentul si materialul sportiv adecvat putand fi inchiriat chiar in statiune. În afara celor
doua partii de dificultate medie mai exista si alte cinci piste naturale de fond: Dealul Poplacii, Santa,
Daneasa, Gaujoara si Oncesti (in lungime de 5.000 m).

În fiecare an, de aproape doua decenii, aici se organizeaza " Serbarile Zapezii ", manifestare devenita deja
traditionala. Statiunea Balea Lac a fost practic revigorata in ultimii sase ani, de cand este administrata de
actualul primar al orasului Avrig, Arnold Klingeis. De patru ani se ridica aici, in sezonul hibernal, un
veritabil " tinut de clestar ". Este vorba de " ansamblul " de gheata biserica-hotel, ce a dus renumele
statiunii pana in Africa si Extremul Orient. Daca pana in 2008 in statiunea respectiva se putea face schi de
agreement si schi extrem doar pe partiile naturale situate in muntii Fagaras, la peste 2.000 de metri
altitudine, din 17 ianuarie 2009 a luat fiinta Winter Park. În acest sens a fost amenajat in apropierea
potecii ce duce la Cabana Balea Lac, pe o suprafata de teren de 8.000 de metri patrati, ingradita, un
complex de patru partii, permanent iluminate, pentru cei care indragesc schiul, snowboardul, tubbingul,
sania sau…sacul de plastic. Complexul dispune de un baby-lift precum si de posibilitatea inchirierii
diverselor materiale sportive pentru distractia pe zapada. Exista si teleschi la Balea Lac, insa distanta de
3800 de metri dintre Balea Cascada si Balea Lac nu poate fi parcursa decat cu telecabina.

Pe drumul care leaga Sibiul de Sadu, la circa 10 km. distanta de resedinta de judet, in satul Tocile a fost
inaugurata in iarna lui 2007-2008, o partie de schi in lungime de 400 metri, dotata cu instalatie de
nocturna si teleschi. Investitia s-a ridicat la circa 150.000 de euro, pentru ca a inclus tunuri de zapada
artificiala si alte utilaje specifice, cu care se are in vedere marirea considerabila a lungimii respectivei
partii de agrement, in anii care urmeaza.

Cea mai noua pista pentru schiori ramane insa cea inaugurata la Gura Raului, la sfarsitul lui 2008. Fosta
pasune pentru animalele din comuna situata la 17 km. distanta de Sibiu, la poalele Muntilor Cindrel,
partia de aproape 500 de m este una usoara, mai mult pentru incepatori insa se urmareste transformarea ei
intr-una semiprofesionista, o data cu extinderea sa la 2500 metri. Aici s-au investit 50.000 de euro in
instalatii de producere a zapezii artificiale, partia beneficiind si de doua sisteme de urcare a schiorilor in
varful partiei, un teleschi si un babylift. 
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