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Śnieżne szaleństwo na ferie – atrakcje w Powiecie
Limanowskim
Ostatni dzień szkoły i rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe. Wśród licznych atrakcji jakie oferuje
wypoczywającym Powiat Limanowski, szczególnie zachęcamy do skorzystania z tras narciarstwa biegowego
usytuowanych na terenie Lasów Państwowych wokół Góry Mogielica. Proponujemy również te miejsca w
naszym powiecie, gdzie można poszaleć na nartach.
Na amatorów zimowego szaleństwa czekają następujące trasy narciarstwa biegowego wokół Góry Mogielica:
trasa „Mogielica” prowadzona leśnymi stokami (ok. 750-850 m n.p.m.), wokół najwyższego szczytu Mogielicy – o łącznej
długości ok. 25 km. Początek i koniec trasy wyznaczają parkingi: przy Krzyżu Partyzanckim na Wyrębiskach oraz na osiedlu
Groń w Słopnicach. Dodatkowo trasa posiada kilka alternatywnych zejść,
trasa „Zalesie” prowadzona wzdłuż istniejących dróg leśnych o łącznej długości 5,5 km. Początek i koniec trasy znajduje
się na terenie stadionu piłkarskiego klubu sportowego „Zalesianka”. Trasy są oznakowane, a w miejscach postojowych, z
których można podziwiać panoramy rozległych pasm górskich, rozmieszczone są wiaty oraz ławo-stoły,
trasa „Polana Stumorowa” jedna z najwyżej położonych tras w Polsce. Trasa ma długość 2 kilometrów i przebiega po
niebieskim szlaku turystycznym który prowadzi na szczyt Mogielicy. Rozpoczyna się na wysokości 970 m n.p.m., a jej
najwyższy punkt znajduje się na wysokości nieco ponad 1100 m n.p.m. Z główną trasą wokół Mogielicy łączy się w okolicach
6. kilometra,
Na uczących się dopiero jazdy na nartach czeka zaś „Ośla łączka” przy stadionie LKS Zalesianka o długości 200 metrów.
Mamy dla Państwa doskonale przygotowane trasy biegowe o łącznej długości prawie 30 km oraz 3 darmowe wypożyczalnie
sprzętu sportowego, które dysponują łącznie 180 kompletami sprzętu narciarskiego. Cieszą się one ogromnym
zainteresowaniem . W miniony weekend tylko w wypożyczalnie w Zalesiu mieliśmy ponad 400 wypożyczeń nart.
Przygotowaliśmy również górkę dla najmłodszych do jazdy na sankach. Możemy zapewnić, że śniegu na pewno nie
zabraknie. Na trasach w niektórych miejscach jest go ponad metr – czytamy na Facebooku Tras Mogielica. Aktualne warunki
na trasach oraz szczegółowe informacje możecie sprawdzić na stronie Trasy Mogielica http://trasymogielica.pl/index.php lub
na Facebooku https://www.facebook.com/trasymogielica/

Dodatkowo można skorzystać i wybrać się na stoki narciarskie na terenie Powiatu Limanowskiego:
Limanowa – Ski stacja narciarska czynna codziennie w godzinach 900-2100 . Od 12 stycznia (sobota) rusza kolej krzesełkowa
oraz otwarte będą wszystkie trasy: czerwona FIS i niebieska. Więcej http://lysagora.eu/zima/
Laskowa- Kamionna Ski czynna w godzinach: kolej krzesełkowa od 9.00 do 20.00; talerzyk od 9.00 do 20.00. Aktualnie
czynne są 2 wyciągi, a od weekendu dostępny będzie trzeci wyciąg – talerzyk (1250 m). Więcej szczegółów
http://www.laskowa-ski.pl/.
Kasina – Ski oferuje kolej linową 6 osobową czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 22.00 oraz w sobotę i
niedzielę od 8.00 do 22.00, kolejno wyciąg talerzykowy od poniedziałku do niedzieli od 9.00 do 16.00. Więcej
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https://kasinaski.pl/
Lubomierz – Ski czynny od niedzieli do piątku w godzinach 9.00 do 17.00, a w sobotę od 9.00 do 19.00. Dodatkowo stacja
informuje, że już od tego weekendu, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym rusza duży wyciąg. Więcej
http://www.lubomierz.com/stacja/aktualnosci.html
Koninki – Ski gdzie czynne są obecnie dwa wyciągi: I kolej linowa Tobołów oraz wyciąg dla dzieci Hutek czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, a w weekendy od 9.00 do 21.00. Więcej
http://stoknarciarski.ostojakoninki.pl/
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