ZIMOWY TYDZIEŃ W „OSADZIE”
DZIEŃ 1 – narty zjazdowe
Długość i nachylenie stoków w Bieszczadach powodują, że są to doskonałe miejsca dla
początkujących narciarzy oraz dzieci lub dla osób które jazdę na nartach czy desce w
Bieszczadach traktują jako dodatek do wypoczynku, a nie cel sam w sobie. Ogromną zaletą
jest natomiast brak kolejek do wyciągów nawet podczas ferii zimowych
Polecamy wyciągi:
Wyciąg narciarski w Cisnej
długość
nitki wyciągu:

650 m

długość trasy:

700 m

kontakt:

0503 137 279
www.podhonem.home.pl

dodatkowe
informacje:

Wyciąg jest oświetlony - istnieje możliwość jazdy wieczornej. Przy
wyciągu, w bacówce, można napić się ciepłej herbaty bądź coś zjeść.
Wyciąg narciarski w Kalnicy

długość
nitki wyciągu:

650 m

długość trasy:

850 m, 800m, 650 m

kontakt:

0 501 170 434

dodatkowe
informacje:

Wyciąg jest ubijany ratrakiem. Przy wyciągu działa mała gastronomia.

www.kalnica.eu

Wyciąg narciarski w Lisznej
długość trasy:

300 m

kontakt:

013 468 63 11
www.dybasiowka.republika.pl

dodatkowe
informacje:

Wyciąg przy gospodarstwie agroturystycznym "Dybasiówka".

Od Osady”
- Kalnica ( 4 km- Cisna i Liszna ( 10km)
- Baligród ( 20km)
- Weremień (45km)

DZIEŃ 2 – narty biegowe
W Wetlinie wytyczonych jest kilkanaście kilometrów narciarskich ścieżek turystycznobiegowych, które powstały z myślą o osobach lubiących biegówki. Na dwóch trasach
regularnie zakładany jest ślad (skuterem śnieżnym bądź na nartach), natomiast pozostałe dwie
trasy, choć ładne, są niemal nie uczęszczane, więc śladu może tam nie być.
Z Osady Magury można bezpośrednio korzystać z tras na tzw. Stokówkach ( drogach
leśnych) są idealne warunki do uprawiania tego sportu.
Wypożyczalnia nart biegowych i instruktaż:
Informacje o biegówkach: www.bieszczady-biegowki.pl
DZIEŃ 3 – rakiety śnieżne
Rakiety śnieżne pozwala na bezpieczne wędrowanie po głębokim śniegu na nieprzetartych
trasach i poza nimi. Rakiety mają doskonałą wyporność, dzięki czemu uniemożliwiają
zapadanie się w śnieg i niezwykle ułatwiają wędrówkę poza tym są trochę zapomniana choć
bardzo atrakcyjną formą odkrywania uroków zimy w górach.
DZIEŃ 4 – ŁYŻWY
W Osadzie Magury zima uruchamiamy lodowisko, na którym jest możliwość samodzielnej
zabawy na lodzie lub skorzystania z fachowych porad mistrzyni w jeździe figurowej
DZIEŃ 5 – snow tubing
W Dołżycy znajduje się wyciąg do snow tubingu, czyli zjeżdżania na dętkach. Doskonała
zabawa dla całej rodziny!
DZIEŃ 6 – skiring - jazda na nartach za koniem
Proponujemy Państwu skorzystanie z niecodziennej dyscypliny, która dostarcza
niesamowitych emocji i pozwala aktywnie spędzić czas. Proponowana forma wypoczynku
jest całkowicie bezpieczna, ponieważ doświadczony instruktor jazdy konnej w siodle
prowadzi konia. Tego typu rozrywka połączona z kuligiem oraz przejażdżkami konnymi
stanowi ciekawą propozycję na spędzenie zimowych , śnieżnych dni w Strzebowiskach
Kontakt : stajnia Kulbaka p. Krzysztof Francuz
DZIEŃ 7 – KULIG z ogniskiem i NAUKA JAZDY KONNEJ
DZIEŃ 8 – ODPOCZYNEK przy kominku w Osadzie 
Zabawa dla całej rodziny. Wspólne warsztaty rękodzieła w zaciszu własnej chaty. Po
warsztatach pozostaną wam mile wspomnienia oraz własnoręcznie wykonana ludowa
biżuteria i nie tylko… WSZELKIE INFORMACJE : 13 493 74 44

