
Statiunea Straja – judetul Hunedoara

  

Mi-am intrebat prietenii, mari amatori de sporturi de iarna, pe unde si-au petrecut Revelionul.
Unii au decis sa mearga in statiunea Straja, din judetul Hunedoara, statiune ce este localizata in
Muntii Valcan, la o altitudine de peste 1400 metri.

  

Statiunea Straja este o statiune noua, si a fost recunoscuta legal , cu acte in regula, incepand
cu anul 2002.

  

Partia Straja este cea mai lunga partie cu nocturna din tara!

  

Ce ii asteapta pe turisti in aceasta statiune?

    
    -  7 partii de schi, fiecare fiind dotata cu instalatie de transport pe cablu,  
    -  4 beneficiaza de instalatie nocturna,  
    -   2 dintre ele au si instalatie de zapada artificiala.  

  

Cat tine sezonul la Partia Straja ? Turistii sunt asteptati din luna noiembrie pana in aprilie sa
schieze, chiar sa invete sa schizeze, sa se dea cu snowboard-ul, sa exploreze zona
plimbandu-se pe minunatele trasee montane. Echipa de salvamontisti este prezenta si mereu
in alerta, gata sa aiba grija de fiecare turist.
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Cum ajungi aici? Prima data trebuie sa ajungi in Targu-Jiu, apoi Petrosani, Lupeni. Iti parchezi
masina aici, si iei telescaunul catre Straja, dureaza cam o jumatate de ora, si ajungi la o
altitudine de 1400 metri.

  

Cat costa cazarea? Ei bine, aici te poti caza atat in vile si pensiuni, cat si la localnici, la preturi
rezonabile.  Mancarea pe care o poti servi aici este traditionala romaneasca si preparata cu
mult drag pentru turistii epuizati dupa o zi pe partie.

  

Nu iti face probleme daca nu ai reusit sa iti achizitionezi echipamentul necesar, in statiunea
Straja  ai
posibilitatea sa iti inchiriezi tot ce ai nevoie.

  

Bucura-te de zapada atat cat natura iti permite, schimbarea climei ne va lasa in curand fara
zapada din povesti!

  

Sursa: www.deweekend.ro 
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