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آبعلی،قدیمیترینپیستایران
پیستاسکیآبعلیبهعنوانقدیمیترینپیستاسکیتهرانهرسالهوازاوایلدیماهتااواخراسفندماه
مسافران و اسکیبازان زیادی را به سمت خود میکشاند .نکته جالب توجه اینکه این پیست ،اولین جایی
بود که دستگاههای باالبر در آن مورد استفاده قرار گرفت .آبعلی  ۵پیست اسکی مختلف دارد که
عالقهمندان میتوانند از آن استفاده کنند .همچنین از یک تلهکابین ۵،تلهاسکی بشقابی ،یک تله سیژ
و سه تلهاسکی چکشی نیز برخوردار است .از دیگر امکانات این پیست قدیمی میتوان به چند رستوران
و یک هتل و مهمتر از آن به هتل شرکت نفت که در باالترین نقطه ارتفاعی منطقه آبعلی واقع شده ،اشاره
کرد .هتلی که شرکت ملی نفت ایران برای راحتی ورزشکاران پیست اسکی آبعلی آن را ساخته است .به
دلیل دسترسی آسانی که اسکیبازان و عالقهمندان به این پیست دارند ،شلوغتر از دیگر پیستهاست.
پس در این فصل لذت برفبازی و اسکی را در این پیست و دیگر پیستهای ایران از دست ندهید.

نگاهی به پیست های اسکی مشهور ایران

پيستاسکيخوشاکو

در 30كيلومتري غرب اروميه و در منطقه رازان ،پيست اسکي به نام خوشاکو قرار دارد .پيستي که يکي
از کانونهاي ورزشهاي زمستاني در شمال غرب ايران به شمار ميرود .اين پيست امکانات بالقوهاي
دارد كه از جمله آنها ميتوان به کوههاي شيبدار و چشماندازهاي زيبا اشاره كرد .خوشاکو با ۵۰هزار
مترمربعمساحتبهعنوانتنهاپیستآذربایجانغربیدرفصلتابستانهمميزبانعالقهمندانزيادي
است ،چراكه در اين پيست امکان اسکي روي چمن نيز وجود دارد.

پيستاسکينسار بيجار

اين پيست كه در استان كردستان قرار دارد ،به دليل مشرف بودن به شهر و دسترسي آسان ،يكي از
استثناييترين پيستهاي كشور محسوب ميشود .بنابراين ميتوانيد روي سفری زمستاني و پرهيجان به
اين منطقه حساب باز كنيد .پيست اسکي بيجار روي دامنه کوه نسار قرار گرفته و يکي از پنج تفريحگاه مهم
استان كردستان است كه تجهيزاتي مثل تلهکابين ،تله سيژ ،پارکينگ عمومي ،هتل و رستوران دارد.

پيستاسکيچلگرد

در 85كيلومتري شهرستان شهرکرد پيستي به نام چلگرد خودنمايي ميكند كه 800متر طول دارد .آفتاب جزء
جداييناپذير اين پيست در روزهاي زمستان است .نكته جالب توجه در خصوص چلگرد اينکه 20تا30هزار نفر
ميتوانند هر سال از آن استفاده کنند .اگر سفري به چلگرد برنامهريزي كرديد ،توصيه ما اين است كه از آبشار و
تونل كوهرنگ که در نزديکي اين پيست قرار دارد ،بازديد كنيد تا سفرتان تنها به اسكي ختم نشود.

پيستاسکيسهند

پيست اسکي سهند در 39کيلومتري جنوبشرقي شهر تبريز قرار گرفته و شما ميتوانيد در شش ماه از سال از
برفهاي اين پيست براي اسکي استفاده کنيد .عمق برفهاي پودري سهند گاهي به 4متر نيز ميرسد ،با اين حال
مشكلي نداريد و ميتوانيد به راحتي از فضاي مناسب آن براي ورزشهاي زمستاني بهره ببرید.

پيستاسكيفريدونشهر

اينپيستكهدر منطقهايكوهستانيودر 3كيلومتري مركز شهرستان فريدونشهر استاناصفهان قراردارد ،مرتفعترين
پيست اسكي فالت مركزي است .يكي از پيستهاي استاندارد كشور كه شيب تندي حدودَ 35درجه دارد و اين شاخصه
باعث شده تا امتياز ويژهاي نسبت به ديگر پيستهاي ايران داشته باشد .براساس آمار ،حدود  200گردشگر در روزهاي
عادي و  3هزار عالقهمند به ورزشهاي زمستاني در روزهاي تعطيل خود را به پيست اسكي فريدونشهر ميرسانند تا
اسكي ،اسنوبرد ،صحرانوردي و حتي برفبازي را در اين منطقه تجربه کنند و لحظاتي به يادماندني را به ثبت برسانند.
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در زمست

شبنم اعماری  -سوز سرما را كه حس ميكني ،تازه ميفهمي زمس
فوقالعادهاي به انسان ميدهد ،حسيبينظير كه در آن ميتوان آرام
دلانگیز زمستان لذت نبرد و به وجد نيايد .جداي از زيباييهاي اين
تفريحات كه عالقهمندان زيادي دارد ،اسكي و برفبازي است .ورزش
داريم پيستهاي اسكي ايران را معرفي كنيم ،پس اگر از

