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PALANDÖKEN
FEST BAŞLIYOR
2019-2020 Kı ş Sezonunda birincisi
düzenlenen Palandöken
Fest, bu sene 16-18 Ş ubat tarihlerinde
macera severlere yeniden kapılarını
açıyor. Festival etkinlikleri ile yine
mükemmel manzaralara ev sahipli ğ i
yapacak olan Palandöken’e macera
severlerin yo ğ un ilgisi bulunuyor. Festival
kapsamında öne çıkan etkinliklerden birisi
Türkiye’nin ilk ve tek yapay buz
duvarında yapılacak olan tırmanı ş
aktivitesidir. Dünyadaki ve ülkemizdeki
önemli da ğ cıların e ş lik edece ğ i tırmanı ş
etkinli ğ inin yanında zirve yürüyü ş ü,
snowdownhill
ve da ğ kaya ğ ı etkinlikleri yapılacak. 3 gün
boyunca devam edecek etkinlik
katılımcılara unutulmaz anlar ya ş atacak.

PALANDÖKEN FEST
ETKİNLİK
TAKVİMİ
16-18 Şubat
BUZ TIRMANI Ş I
DA Ğ KAYA Ğ I
SNOWDOWN HILL
Z İ RVE YÜRÜYÜ Ş Ü
TOPLANTI VE SEM İ NERLER

Detaylı bilgi için www.ejder3200.com

PALANDÖKEN FEST

EJDER PİSTİ
Palandöken Dağının zirvesi ve Ejder 3200 isimini veren Ejder Pisti

Bulutlara dokunmaya ramak kala Erzurum
şehrinin kuş bakışı görüntüsüyle kayak
heyecanını çok farklı yaşamanıza sebep olacak.
Ejder tepesi, zirvelerin zirvesi. Eski ismi 35 nolu
pist olarak geçen şimdi ki 1/A ile adlandırılan
palandöken dağlarının dik yamacı. Diklik eğimi
% 57 olunca hızda bir o kadar yüksek seviyelerde
oluyor. Dönüşlerinizde kayağınızın süratiyle
beraber arkanızdan gelen bembeyaz toz kar
kayak zevkine âşık olmanızı sağlayacak güzellik
katıyor.

EJDER PİSTİ

EJDER PİSTİNE
BAKIŞ

PİST UZUNLUĞU: 700 M

PİST EĞİMİ: %57
ÜST KOT: 3176 M

ALT KOT : 2476 M

BUNGALOV
EVLER
Kayak, güneş ışığı ve
yıldızlar
altında birinci sınıf lüks dağ
evleri, Palandöken
Bungalov Evler denilince
akla gelen ilk sözcüklerden
sadece birkaçıdır.
Palandöken
lüks dağ evlerinin
standartları son
derece yüksek ve
rekabetçidir. Bu lüks
bungalov evlerinin etkileyici
mimari tasarımı
ile kışın tadını harika bir
atmosferde
geçirin.Bungalovlar,
Palandöken’in çevresine
güzel bir şekilde uyum
sağlar ve dağın gerçekten
muhteşem manzarasını
sizlere sunar.

BUNGALOV EVLER

Büyülü bir dağ manzarasına
perdeleri açmak, güne
en iyi başlangıçlardan biridir hala rüya görüyor gibi
hissedebilirsiniz!Palandöken’in
en özel konseptleri arasında
yer alan bu eşşiz bungalov
evlerine bir göz atın.
Rezervasyon İçin
04423170804
Bu büyülü dağın kalb ne ve ruhuna
yolculuk yapın..

SNOWPARK

MACERAYA KATILIN
Kar parkı, arazi parkı dünyasına yolculuğunuza
başlamak için size plastik / metal yüzeylerde
kaymayı ve rampalardan atlama
deneyimi şansı veren sürüş özelliklerine sahip bir
alandır PALANDÖKEN
SNOWPARK her seviyeden kayak ve snowboard
severler için heyecan verici serbest
stil özelliklere sahip yeni alanı Palandöken
Snowpark kullanabilmek için bilet gişesinden bilet
ücreti
ile birlikte sizler için hazırlanmış
Snowpark sözleşmesi ve kullanım kurallarını
imzaladıktan sonra takmak
zorunda olduğunuz size özel bileklik ile alana
gidebilirsiniz.

SNOWPARK
ÖZELLİKLERİ
Park içerisinde 6 adet obje ve 2 adet
rampa bulunmaktadır.
Park zemini suni kar ve doğal kar
karışımı ile yapılmıştır.
Zemin kalınlığı 100 cm dir.
1 adet flat box
1 adet battleship
1 adet ip-flat box
1 adet flat down box
1 adet down rail
1 adet rainbow
2 adet rampa = kicker
Pist uzunluğu = 600m
Pist eğimi= % 51.2
Üst kot= 2630m
Alt kot= 2500m

UNUTMAYIN
Küçük Başlayın
Bir Plan Yapın
Daima Etrafınıza Bakın
Saygı Gösterin
Sakin olun

PALANDÖKEN SNOWPARK

