
Ghidul distractiilor de iarna
Chiar si la inceput de an, distractia nu trebuie sa lipseasca din agenda sibienilor. Sibiu Standard va
prezinta un scurt ghid al locurilor in care puteti practica sporturile de iarna - unde, cat costa si ce
inseamna.
  inca de la aparitia primei zapezi din iarna aceasta, Paltinisul a inceput sa primeasca primii iubitori ai
sporturilor de iarna. Şi in fiecare sfarsit de saptamana, statiunea a fost plina.
  Dupa aglomeratia din perioada dintre sarbatori, Paltinisul continua sa fie principala atractie pentru
schiori si snow-boarderi. Pentru ca partiile de la Gura Raului si Tocile nu sunt inca suficient de
popularizate, toti sportivii de iarna urca in Paltinis, pentru cateva coborari. Din pacate, in ultimele
weekend-uri telescaunul a fost destul de aglomerat si trebuia sa stai la coada intre 20 de minute si
jumatate de ora pentru a prinde scaunul. O urcare cu telescaunul costa 5 lei iar daca doriti si coborare,
pretul creste cu inca 2 lei. Variantele pentru cei care nu au echipament de schi sau snowboard sunt
destule. insa cea mai convenabila varianta este inchirierea de schiuri sau placi pentru snowboard chiar la
telescaun. Pentru 25 de lei puteti inchiria schiuri, clapari si bete, iar ca oferta, primiti o urcare gratuita,
ceea ce face costul real al inchirierii de 20 de lei. Partia nu se prezinta in cele mai bune conditii, insa este
practicabila. Stratul de zapada are in jur de 30 de centimetri, in ciuda vremii in incalzire din ultimele zile.
Portiunile de coborare au bucati bune acoperite de gheata si destul de multe damburi care fac relativ
periculoasa coborarea, mai ales pentru persoanele care nu stapanesc prea bine cele doua sporturi. in
schimb, Paltinisul compenseaza la capitolul peisaj. Pentru ca vremea se anunta nemaipomenit de
primitoare in acest weekend, vaile din preajma sunt extrem de vizibile si devin spectaculoase in
apropierea asfintitului.
  PaRTIE noua in Tocile - unul dintre motivele principale pentru care sibienii aleg Paltnisul este dat si de
faptul ca nu prea exista alta alternativa. Asta pana acum, pentru ca de mai bine de o saptamana exista o
varianta mult mai accesibila decat Paltinisul. Partia nou inaugurata la Tocile are deocamdata doar 200 de
metri lungime. Cine merge aici beneficiaza de teleschi, instalatie de nocturna moderna, iar partia este
dotata si cu tunuri de zapada. Investitia privata a sibianului Dan Buta se ridica la aproximativ 150.000 de
euro pana in prezent.
  PROIECTE de constructie a partiilor de schi exista in mai multe localitati sibiene, niciunul finalizat
concret si cu toate facilitatile necesare pentru petrecerea unei zile frumoase in aer liber. Primarile din
Sadu sau Gura Raului spre exemplu au incercat amenajarea unor partii de schi, fara vreun rezultat notabil
pana in prezent. Pentru sfarsitul trecut de saptamana, la Gura Raului nici nu exista suficienta zapada
pentru a acoperi partia. La aceasta situatie se mai adauga faptul ca nu exista posibilitatea de inchiriere a
echipamentului pentru sporturile de iarna. „Partia este amenajata si avem si becuri montate pentru
instalatia de nocturna, dar in prezent nu este zapada suficienta. Poate daca va ninge zilele viitoare ", a
declarat Ioan Dutu, primarul din Gura Raului.
  Schi extrem la Balea
  incepand cu week-end-ul viitor pasionatii de sporturi extreme vor putea urca pe cele mai inalte piscuri cu
elicopterul si vor putea cobori de acolo pe skiuri sau pe snowboard in deplina siguranta. Pentru o suma
cuprinsa intre 1.500 si 3.000 de euro, oricine poate beneficia de serviciile companiei Berghill din Cehia si
practica heliski-ul. „Atata timp cat se respecta toate normele de siguranta acest sport nu prezinta riscuri ",
a declarat Adrian David, directorul Serviciului de Salvamont Sibiu.
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