SPOROČILO ZA MEDIJE

ZA OBJAVO

Čarobno drsališče Maribor na Trgu generala Maistra odprto
Danes je zaživelo čarobno mestno drsališče na Trgu generala Maistra. Zimski navdušenci bodo na
ledu lahko uživali vse do marca.
Kar 800 kvadratnih metrov veliko drsališče je sestavljeno iz dveh enot, centralnega drsališča in
drsalne steze. V sredini centralnega drsališča je fontana, drsalna steza, ki vodi po utrjenih poteh
proti vinski kleti Vinag in po parkirišču nazaj pred Prvo gimnazijo Maribor, pa je dolga 140 metrov.
Ledena ploskev je debela osem centimetrov.
Bojan Šušteršič iz podjetja Mopa d.o.o., ki je prevzelo postavitev drsališča, pove, da je bila
postavitev zahtevne konstrukcije izziv: »Odločili smo se, da postavimo drsališče v enem nivoju, torej
brez naklonov. Prav izravnava drsališča, ki je tako bolj varno, je razlog za visoko postavitev. Drsališča
z nakloni se namreč niso izkazala kot primerna in varna. Kot dodaten varnostni ukrep pa bi želel še
izpostaviti čelade, ki so na našem drsališču obvezne za vse drsalce do 14. leta. «
Drsališče bo odprto vsak dan od 10. do 21. ure, na silvestrovo pa kar do 2. ure zjutraj. Otroci do
sedmega leta bodo drsali brezplačno, dva evra bo stalo drsanje za mlade od 7. do 18. leta, odrasli
pa bodo za vstopnico plačali tri evre. Izposoja drsalk bo stala dva evra in pol, čelade dva evra,
pravtako dva evra pa boste odšteli za pomagala na ledu.
Bojan Šušteršič še dodaja, da so za popoldneve na Čarobnem drsališču Maribor pripravili številne
aktivnosti: »Starejši bodo lahko drsali ob evergreenih, pripravili smo disco drsanje, kegljanje na ledu,
predstavitve in demonstracije umetnostnega drsanja, na ledeni ploskvi lahko praznujete tudi rojstni
dan ali pa pripravite za vaše podjetje nepozabno predpraznično zabavo. Za slednjo bodo poskrbeli
izkušeni animatorji, ki bodo pričarali veselo in aktivno praznovanje na ledu. Tudi za čas zimskih
počitnic bomo pripravili posebnen program.«

Drsališče je še posebej čarobno, zato, ker je vso odeto v belo barvo, oglaševanje pa je omejeno na
elektronski zaslon. Doris Urbačič Windisch, direktorica Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, pove,
da je umestitev drsališča na trg, ki je varovan tako zaradi naravne kot zaradi kulturne dediščine
predstavljalo še dodatne izzive: » Res pa je, da prav naravne in kulturne znamenitosti trga delajo
drsališče res pravljično. Še posebej me veseli, da smo uspeli drsališče umestiti na Trg generala
Maistra prav ob 100-letnici podvigov, s katerimi je začrtal severno mejo Slovenije. Hkrati pa bi želela
pozvati vse obiskovalce, da z okolico ravnajo spoštljivo.«

V novo leto na drsalkah
Če še ne veste, kje boste letos praznovali vstop v novo leto, Čarobno drsališče Maribor ponuja nekaj
posebnega. Na Silvestrovo boste lahko drsali do 2. ure zjutraj in tako prehod starega v novo leto
doživeli na drsalkah.
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