SKI areál Bílá
Popis resortu
Lyžařský areál Bílá se nachází v malebném údolí řeky Bílá Ostravice v nadmořské výšce 518 až 774
metrů. Středisko leží na svazích vrchu Zbojnická u obce Bílá v okrese Frýdek-Místek v
Moravskoslezském kraji. Bílá je také nejvýchodnější moravská obec nedaleko hranice se Slovenskem.

SKI areál Bílá nabízí milovníkům sjezdového lyžování a snowboardingu rozmanité tratě. Zkušení
lyžaři mohou své dovednosti otestovat na několika náročných sjezdovkách. Jejich názvy (Tréninková,
Červená a Zelená) rozhodně nevyjadřují jejich obtížnost. Červená závodní sjezdovka má homologaci
FIS a délku 950 metrů, Zelená sjezdovka je ještě o 100 metrů delší. Obě sjezdové tratě mají
převýšení 250 metrů. Tréninková sjezdovka Javořinka má pak menší převýšení i délku a je vybavena
vlastním vlekem.
Začínající a méně zkušení lyžaři mohou využít některý z méně obtížných svahů, které mají délku od
400 do 1100 metrů. Pro nejmenší je připraven dětský park a pro milovníky adrenalinu snowpark
v jižní části areálu. Všechny svahy jsou uměle zasněžovány a nechybí osvětlení pro večerní lyžování.
Dopravu návštěvníků na sjezdovkách zajišťuje čtyřsedačková lanovka Zbojník a tři vleky. Dětský park
je vybaven lanem a dvěma pojízdnými koberci. Začátečníci a nejmladší návštěvníci areálu mohou
získat základní dovednosti v lyžařské škole SUN Ski.
Pokud nemáte vlastní lyžařské vybavení, lze si přímo v areálu vypůjčit sjezdové i běžecké lyže nebo

snowboard. Profesionální SKI servis rychle a ochotně vaše vybavení seřídí. Velkokapacitní parkoviště
u vjezdu do lyžařského areálu pojme až 500 vozidel. Nechybí zde ani kvalitní stravovací služby a
dostatečné ubytovací kapacity. Pro milovníky běžeckého lyžování jsou připravené upravené běžecké
tratě, které využívající běžné turistické trasy Beskyd. SKI areál Bílá nabízí skvělé lyžařské podmínky
pro náročné sportovce i pro trávení pohodové rodinné dovolené.
Destinace

Východní Morava

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Doporučená místa
Hotel Mesit: , Tel: +420571645106, Email: recepce@hotelmesit.cz, Adresa: Horní Bečva 316,
GPS: 49.42406389,18.32526389
Na Bílé | Dětský Letní Park: , Tel: +420725222111, Email: info@nabile.cz, Adresa: Bílá 155,
GPS: 49.4444847,18.4589367
Hotel Bauer: , Tel: +420602423144, Email: info@hotelbauer.cz, Adresa: Bílá 148, GPS:
49.4438017,18.4579497

