ZIMOWE ATRAKCJE OLSZTYNA
Choć najszerszy zakres atrakcji Olsztyn oferuje latem, także amatorzy typowo zimowych
form aktywności znajdą w mieście i jego okolicy ciekawe propozycje. Nie będą się nudzić
miłośnicy jazdy na nartach, sankach, łyżwach, bojerach, a wszyscy znajdą doskonałą
zabawę na grudniowym Warmińskim Jarmarku Świątecznym.
Zimowa rekreacja w dużym stopniu uzależniona jest od odpowiedniej pogody. Ale gdy tylko śnieg
okryje olsztyńskie lasy białą kołdrą, a lód skuje jeziora, amatorzy ruchu na świeżym powietrzu
zyskują szerokie pole do popisu.

Na nartach i sankach blisko natury
W olsztyńskim Lesie Miejskim wyznaczono trzy naturalne tory saneczkowe. A leśne dukty zimą
zamieniają się w trasy dla narciarzy biegowych. Podobnie wykorzystywane są również malownicze
tereny graniczącej z miastem od południa Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Kolejne trasy biegowe
(które latem są ścieżkami rowerowymi) powstały w ramach kompleksowego zagospodarowania
brzegów jeziora Ukiel. Białemu szaleństwu można się oddawać, nawet nie mając własnego sprzętu
– wystarczy skorzystać z oferty wypożyczalni nart biegowych zlokalizowanej w Centrum
Sportowo-Rekreacyjnym „Ukiel”. Jednym z obiektów wchodzących w jego skład jest także
wyjątkowy snowpark, wyposażony w: run-up, kicker small i kicker medium, kinked box, box, curb
box i wallride.
Miłośnicy szusowania mogą skorzystać ze stoku z wyciągami orczykowymi w podolsztyńskiej wsi
Ruś. Na stoku wyznaczono trzy trasy zjazdowe, które dysponują sztucznym naśnieżaniem i
oświetleniem. W ośrodku można też wypożyczyć narty, snowboard i inne niezbędne akcesoria.

Ślizganie po lodzie i sporty ekstremalne
Dla starszych i młodszych amatorów ślizgania się na łyżwach zimą są uruchamiane trzy sztuczne,
odkryte lodowiska. Jedno mieści się w centrum miasta, obok hali „Urania”, drugie w dzielnicy
Jaroty, a trzecie na Plaży Miejskiej przy CSR „Ukiel”. Przy wszystkich działają wypożyczalnie łyżew.
Po ustaleniu z obsługą, na obiektach można organizować mecze hokeja. Podczas ferii zimowych
przez część dni lodowiska są udostępniane bezpłatnie.
Są też tacy, którzy preferują jazdę na łyżwach po zamarzniętych jeziorach. Oczywiście można to
czynić wyłącznie przy grubej pokrywie lodowej i pod warunkiem zachowania wszelkich zasad
bezpieczeństwa.
Tego samego wymaga też ślizganie się na bojerach. Żeglowanie po lodzie można uprawiać na
największym olsztyńskim jeziorze Ukiel. Istnieje możliwość wypożyczenia bojera w którejś z
przystani żeglarskich działających nad tym akwenem.
Swoich amatorów znajdą też zapewne tak ekstremalne dyscypliny, jak nurkowanie pod lodem czy
zimowe spływy kajakowe. Silne środowisko morsów zaprasza z kolei na wspólne kąpiele w
przeręblu.

Rodzinna zabawa z zimą w tle
Największą imprezą na świeżym powietrzu, które w sezonie zimowym odbywa się w Olsztynie, jest
Warmiński Jarmark Świąteczny. Jego tradycja szybko przyjęła się wśród olsztynian i gości
odwiedzających miasto, dlatego przez kilka dni trwania jarmarku w połowie grudnia na starówkę
ciągną nieprzebrane rzesze osób spragnionych dobrej zabawy i skosztowania świątecznych
specjałów.
Wiele atrakcji przygotowywanych jest z myślą o najmłodszych, ale najczęściej korzystają z nich
wspólnie całe rodziny, znakomicie się przy tym bawiąc. Szczególny przypływ niezapomnianych
emocji powoduje zaś spotkanie ze św. Mikołajem we własnej osobie. Stałym gościem jarmarku jest
właśnie on, przyjeżdżający na tę okazję z fińskiego Rovaniemi, miasta partnerskiego Olsztyna. A jak
wiadomo, to właśnie leżące tuż przy kręgu polarnym Rovaniemi uznawane jest za oficjalną siedzibę
św. Mikołaja.
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