WOSiR Szelment

Ośrodek w Szelmencie to nowoczesny kompleks zapewniający
dostęp do wszelkich form turystyki aktywnej, uprawiania
sportów zimowych oraz aktywnego wypoczynku.

Kompleks wyciągów narciarskich WOSiR Szelment znajduje się 15
km na północ od Suwałk (okolice Jeleniewa). Prace budowlane
trwały 12 miesięcy - ruszyły w 2007 roku. Inwestycja została
sfinansowana z budżetu Województwa Podlaskiego przy wsparciu
finansowym z programów unijnych. W ramach kompleksu powstały
budynki stacji dolnej i górnej oraz pięć wyciągów orczykowych.

Uroczyste otwarcie WOSiR-u Szelment (6 grudnia 2008 r.)

Ośrodek wybudowano na Górze Jesionowej (252 m n.p.m.),
wznoszącej się ponad urokliwą kotliną polodowcową, w której wije

wznoszącej się ponad urokliwą kotliną polodowcową, w której wije
się Jezioro Szelment Wielki. Woda w jeziorze należy do
najczystszych w regionie. Stanowi też dodatkową gratkę dla
amatorów wędkarstwa - w jego toni żyje wiele gatunków ryb. W
przyszłości planowane jest dalsze zagospodarowanie brzegu jeziora
poprzez wybudowanie pomostów, bezpiecznej plaży oraz przystani
sprzętu wodnego. Poza sezonem narciarskim z walorów ośrodka
będą mogli korzystać sympatycy wędkowania, a także sportów
wodnych i aktywnego wypoczynku.

Widok z góry na Szelment
Wyciągi narciarskie
Do dyspozycji gości przygotowanych jest sześć oświetlanych
narciarskich tras zjazdowych, pięć wyciągów o długości od 300 do
400 metrów oraz jeden 100-metrowy wyciąg dla dzieci.
Wszystkie stoki są oświetlone i sztucznie naśnieżane przez
armatki.
2 wyciągi talerzykowe równoległe (A i B) o długości 300 m,
różnicy poziomów 60 m, przepustowości po 800 osób na
godzinę. Zjazdy: z prawej strony bardzo trudny dł. ok. 350 m; z
lewej strony zjazdy dłuższe i nieco łagodniejsze.
Wyciąg talerzykowy (C) o długości 240 m, różnicy poziomów 55
m, przepustowości 800 osób na godzinę. Zjazdy trudne przy
wyciągu, łatwiejsze na trasach okrężnych.
Wyciąg talerzykowy (D) o długości 370 m, różnicy poziomów 47

Wyciąg talerzykowy (D) o długości 370 m, różnicy poziomów 47
m, przepustowości 800 osób na godzinę.
Trasa (E) niebieska, długości ok. 400 m, dostosowana do osób
średnio jeżdżących.
Wyciąg szkolny (F) o długości 100 m i przepustowości 500 osób
na godzinę.
Wszystkie trasy są sztucznie naśnieżane, ratrakowane i oświetlone.

Ośrodek dysponuje 39 miejscami noclegowymi i restauracją (w
bazie dolnej) oraz barem szybkiej obsługi (w bazie górnej). W
pobliżu znajduje się Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe
„Szelment”, dysponujące 89 miejscami noclegowymi i restauracją.

Recepcja
Ponadto w pobliskich miejscowościach znajdują się gospodarstwa
agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe.
***
Jeżeli jesteś miłośnikiem aktywnego wypoczynku, masz dość
zgiełku miast, chcesz wypocząć w niesamowitym miejscu -

zgiełku miast, chcesz wypocząć w niesamowitym miejscu Szelment - to miejsce wymarzone dla Ciebie.

Szelment latem

Dane teleadresowe:
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
16- 404 Jeleniewo, Szelment 2
Tel./faks: 087 568 30 07
www.wosir-szelment.pl
biuro@wosir-szelment.pl
Prezentacja
Informacje oraz fotografie zaczerpnięte ze strony www.wosirszelment.pl

