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Нарешті на горі Тростян  випало багато снігу. Тому можна вважати, що лижний сезон
2016 року в місті Славське  почався. Слід відзначити, що снігу
багато саме на горі Тростян. Сніговий покрив в деяких місця сягає 10 см. При цьому
практично на вихідних тут безлюдно, так як ще не всі знають, що є сніг в Славську.
Прикладом є фото центрального бугеля нижче, яке зроблене у суботу 6-го лютого 2016
року.

      

  

А ось краєвиди на місто Славське з спуску гори Тростян:
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  З 16.01.2016 року на г. Тростян працює Північ та Верхній Захід.  Довідка:
  

Тростян - це найвища гора в околицях Славського, на якій розміщені декілька бугелів та
підйомників. На схилах гори є багато трас для катання на лижах. Усі гірськолижні спуски
переважно є підвищеної складності. Для початківців тут є місце на самій вершині.

  

Прокат лижного спорядження знаходиться тільки біля центрального витягу (Центр).

  Тростян - ціни в 2016 році
  

В 2016 році ціни на бугелі та підйомники на горі Тростян наступні:

    
    -  Денний абонемент - 330 грн. (в т.ч. 30 грн. - застава за карточку);  
    -  Підйом на бугельному підйомнику (4 витяги) - 150 грн.  (в т.ч. 30 грн. - застава за
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карточку).   

  Схема трас на горі Тростян станом на 2016 рік
  

  Графік роботи
  

Бугельний витяг Центр з 9.00 до 17.00.

  

Пасажирська підвісна канатна дорога:

    
    -  підйом пасажирів з 9.00 до 16.00;  
    -  підйом з 12-ї опори до 16.00;  
    -  закінчення спуску пасажирів 17.00 (з верхньої станції).  
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  Проживання в Славському
  

Щоб покататись кілька днів необхідно знайти проживання в Славському. Найкращим
варіантом є приватний сектор, якого тут дуже багато. Вибір проживання дуже великий -
як в центрі Славського, так і поряд з витягами на г. Тростян.

  

Детальніше щодо проживання читаємо тут .
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