Зимова казка: Драгобрат
Кожен з нас часом хоче відправитися туди, де гірські вершини заходять
за межу хмар, де величні смереки вкриті пухким і м'яким снігом, який
блищить на сонці, де замети вище людського зросту, в які хочеться пірнути з
головою. Багато хто спитає «А чи є таке місце в Україні?» Однозначно! І
місце це – Драгобрат.
Драгобрат є самим високогірним українським гірськолижним курортом,
який знаходиться на висоті 1700 м над рівнем моря. Сніговий покрив
тримається з листопада по травень місяць – основна перевага цього курорту в
порівнянні з іншими карпатськими курортами. Не дивлячись на те, що навіть
взимку там відносно тепло, замети в висоту досягають від 1 метра і більше.
Підковоподібне розташування Свидовецького хребта дозволяють розтягнути
чудову зимову казку Драгобрату на цілих шість-сім місяців.
Навколо Драгобрату знаходяться хвойні ліси, в гарну сонячну погоду,
якщо пощастить, то видна найвища точка Українських Карпат - гора Говерла
(2061 м).
Гірськолижний спорт
Гірськолижний відпочинок на курорті Драгобрат цікавий для будь-якого
лижника, незалежно від його рівня кваліфікації. Тут можуть відмінно
провести час як професіонали, які досконально вивчили кожен поворот
гірськолижної траси, так і новачки, які вперше стали на лижі за допомогою
досвідчених інструкторів.
Цьому сприяють наявні тут траси різного рівня складності: для новачків,
середньої складності і підвищеної складності. Найдовша траса, яку можна
підкорити в Драгобраті, має протяжність 1,3 км. Загальна протяжність
лижних трас в Драгобраті становить понад 10 кілометрів. Якщо ви профі, і не
хочете обмежуватися підйомниками і збитим ратраком трасою, жадаєте
справжнього екстриму і пригод, то варто згадати про Freeride (фрірайд), що
означає «вільна їзда», де ви можете по-справжньому відчути снігову стихію.
Вас чекатимуть справжні природні схили, де немає підготовленого щільного
снігу і безліч інших гірськолижників. Тільки простори і тільки свобода!
Так само, зимовий відпочинок в Карпатах є раєм для сноубордистів.
Величезні цілинні поля, вкриті товстим сніговим покривалом, чудово
годяться для катання на сноубордах.
Які речі слід брати для поїздки в Карпати
Якщо довгоочікувана зимова відпустка вже не за горами, варто подбати
про те, які з речей ви будете брати з собою. Одяг для гірськолижного
відпочинку повинен бути зручним, а також в міру теплим. Не слід економити
і намагатися замінити гірськолижний костюм джинсами і пуховиком. Ви
просто зіпсуєте собі відпочинок.
З одягу вам знадобляться:
- Лижний костюм (Штани та куртка)
- 2 пари взуття (запасне взуття в разі промокання)
- 2 шапки (запасна шапка в разі промокання)

- Непромокальні рукавички
- Шкарпетки (в міру теплі)
- Термічна білизна (за бажанням)
Спорядження і поради
Спорядження можна взяти в будь-якому готелі Драгобрата на прокат:
лижі, лижні черевики, палиці, маски, сноуборди і черевики для них теж.
Як правило, персонал в пунктах прокату гірськолижного спорядження
допомагає визначитися з вибором новачкові, в залежності від зросту, ваги і
досвіду катання на гірських лижах.
Загальні поради такі: лижі в прокаті вибирайте трохи коротше, ніж ваш
зріст (від підборіддя до носа). Обов'язково запам'ятайте або запишіть номер
лиж, які ви взяли (в разі втрати або випадкового обміну можна було
зрозуміти де чиї). Лижі бажано брати одні і ті ж, протягом всього відпочинку.
Кріплення - так само є одним з найважливіших елементів лижного
спорядження. Дуже важливо щоб кріплення були відрегульовані під ваш вагу
і зріст. На занадто тугих кріпленнях є небезпека травмуватися, а надто легкі
будуть злітати на простих віражах. Прийміть до уваги ці поради, коли будете
брати спорядження в прокат в Драгобраті.
Ціни на прокат лиж в будь-якому гірськолижному готелі Драгобрата більш-менш приємні від 70 грн за добу.
Готелі: «Скеля»(від 220грн), «Садиба Мальва»( від 350грн) і «У
Роберта»( від 1000грн) вважаються одними з кращих, так як розташовані не
далеко від траси, комфортабельні і з прийнятними цінами.
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