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EGO pięknieje zimą.

Ponownie posypało śniegiem. Niektórzy dodadzą: na szczęście! Inni, ze smutną miną i łopatą
do odśnieżania w ręku, pójdą na pobliski parking szukać swego samochodu. Szczęściarzami są
ci, którzy w tych dniach mogą wziąć przynajmniej kilka dni zasłużonego urlopu. Zatem wszyscy
spragnieni zimowych rozkoszy mogą mieć ich teraz pod dostatkiem. Możemy zapewnić, że aby
wspaniale spędzić zimowy urlop wystarczy odwiedzić Krainę EGO (Ełk, Gołdap, Olecko). Tu
oferta zimowych atrakcji z roku na rok staje się coraz bogatsza, więc każdy, kto zdecyduje się
odwiedzić EGO, na pewno wróci tu jeszcze wiele razy.
Przepiękne okolice zasypane białym puchem, pejzaże jak z najpiękniejszych widokówek,
bezpośredni kontakt z przyrodą, a do tego wspaniałe chwile spędzone w dobrym towarzystwie.
Czego chcieć więcej! Niech nikt już nie mówi, że na Mazury watro przyjechać tylko latem.
Prawdą jest, że wówczas są piękne, ale warto przybyć tu teraz, by przekonać się, jak piękna
może być zima w Krainie EGO.
Miłośnikom puszystego śniegu Kraina EGO oferuje wspaniałe tereny do poruszania się na
nartach biegowych, zjazdów z ośnieżonych zboczy na sankach lub workach. Na bardziej
wymagających amatorów białego szaleństwa czekają stoki Pięknej Góry w Gołdapi. Na
narciarzy czekają tu cztery wyciągi oraz kilka kilometrów tras narciarskich o różnym stopniu
trudności. Nie trzeba więc nikogo przekonywać, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Piękna
Góra zachwyci zarówno początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Trasy są oświetlone i
w razie potrzeby dodatkowo naśnieżane. Te wszystkie walory tego wyjątkowego miejsca
sprawiają, że obecnie jest to największy ośrodek sportów zimowych w województwie
warmińsko-mazurskim. Nie bez przyczyny wielu twierdzi, że zimą Piękna Góra to raj dla
narciarzy. W okolicach Pięknej Góry można też uprawiać narciarstwo biegowe. Corocznie
rozgrywany jest na nich Bieg Jaćwingów. Jest tu również naturalny tor saneczkowy. Po
całodziennych szaleństwach na stoku, możemy chwilę odpocząć w Światowym Centrum
Smakoszy Kartaczy. Można tu zjeść pyszne kartacze, których jakość potwierdza stosowny
certyfikat.
Dla wielu ulubioną zimową rozrywką są kuligi. Przejażdżka konnym zaprzęgiem jest
doskonałym źródłem niezapomnianych wrażeń. Organizacją tego rodzaju wypoczynku zajmują
się m.in. ośrodki jeździeckie przy ul. Zamkowej i ul. Słonecznej w Ełku. Pęd koni, pochodnie i
wspaniałe widoki wszystkich wprowadzą w doskonały nastrój. Na specjalne życzenie
uczestników, organizatorzy w trakcie kuligu lub tuż po jego zakończeniu proponują ognisko z
pieczeniem kiełbasek, bigosem myśliwskim, grzańcem i wesołą muzyką. Jednym słowem duża
porcja śmiechu i świetna zabawa gwarantowane. Nie wolno też zapominać, że kulig to idealna
forma imprezy integracyjnej. Warto zatem, by nad tą formą rozrywki zastanowili się
pracodawcy, a pracownicy na pewno docenią tę inicjatywę. Zgrany zespół z większą werwą
przystąpi do codziennej pracy. Kulig jest również doskonałym pomysłem na spędzenie
zimowego dnia w gronie rodziny lub najbliższych przyjaciół.
Warto zauważyć, że w Krainie EGO, wraz z pojawieniem się pierwszych lodów, rozpoczyna się
sezon bojerowy. Zazwyczaj już w drugiej połowie grudnia na okolicznych jeziorach pokrytych
lodem zjawiają się amatorzy żeglarstwa lodowego. Z grubej warstwy lodu na jeziorach cieszą
się również amatorzy wędkowania oraz miłośnicy nurkowania pod lodem. Zainteresowani takim
rodzajem aktywnego wypoczynku mogą skontaktować się z oleckim Klubem Płetwonurków
Amfiprion (tel. 664-722-091). Członkowie klubu zajmą się nie tylko przygotowaniem
podwodnej wyprawy, ale również przygotują ognisko. Na najodważniejszych i tych, którzy nie
boją się zimnej wody czeka natomiast niesamowita kąpiel. Aby przekonać się, czy jesteśmy na
tyle odważni, aby wskoczyć do jeziora, gdy za oknem mróz, należy skontaktować się z morsami
z ełckiego klubu Arktyka.
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Dodatkowym atutem tej Krainy EGO jest to, że okoliczne gospodarstwa agroturystyczne,
pensjonaty i całoroczne ośrodki wczasowe dysponują doskonałą bazą noclegową, gdzie nie
tylko można odpocząć po trudach aktywnego wypoczynku, ale także spróbować regionalnych
potraw z domowej kuchni i poznać bliżej mieszkańców regionu, ich tradycje i zwyczaje.
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