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Cu prilejul s`rb`toririi
Zilei Na\ionale a României,
prefectul de Vâlcea, Dumitru
- Nicu Cornoiu invit` repre-
zentan\ii institu\iilor ]i vâl-
cenii s` participe la eveni-
mentele organizate în fa\a

Prefecturii, apoi, de la Sta-
tuia Independen\ei. 

"Am deosebita onoare de
a v` invita la evenimentul
organizat de c`tre Garnizoa-
na Râmnicu Vâlcea luni, 1
decembrie 2014, ora 09:45,

pe platoul din fa\a Institu-
\iei Prefectului. Manifest`-
rile vor continua între orele
10:00 - 11:00, la Monumen-
tul Independen\ei, cu o ce-
remonie militar` ]i religi-
oas` de depunere de coroa-

ne ]i jerbe de flori. Eveni-
mentul se va încheia cu defi-
larea g`rzii de onoare".

Ieri, în cadrul Colegiu-
lui Prefectural, acesta a f`-
cut apel la directorii tuturor

institu\iilor subordonate
pentru a da importan\a cu-
venit` evenimentului, prin
participare ]i prin aducerea
de coroane de flori la monu-
mentul de pe Dealul Capela. 

K.R. 

Domeniul schiabil Trans-
alpina Ski Resort va avea din
acest sezon un snowpark pen-
tru iubitorii de snowboard, a
declarat luni Ramona Fodor,
director marketing al firmei
care administreaz` acest do-
meniu. 

"Snowpark este cea mai
nou` investi\ie realizat` la
pârtiile Transalpinei, care cred
c` va fi atrac\ia celor care iu-
besc sau celor care doresc
acest sport. Snowpark-ul va fi

construit între cele dou` teles-
chiuri ]i vom avea instructorii
care îi vor înv`\a pe cei care
vor s` practice acest sport de
iarn`. Urmeaz` ca mar\i ]i
miercuri s` fie aduse echipa-
mentele ]i la 1 decembrie deja
s` fie montate. Semn bun este
c` a început s` ning`, dar ves-
tea ]i mai mare este c` aceas-
t` iarn` va fi una bogat` în
z`pad`, iar pre\urile vor fi
mai mici", a precizat Fodor. 

Aceasta spune c` se a]-

teapt` la un num`r de 100.000
de turi]ti în acest an la
Transalpina Ski Resort ]i c` în
fiecare week-end vor fi organi-
zate evenimente ]i concursuri. 

Transalpina Ski Resort este
unul din cele mai noi ]i mo-
derne domenii schiabile din
România, situat la 80 de km
de Râmnicu Vâlcea, pe malul
Lacului Vidra ]i are 4 pârtii de
schi de dificultate diferite, si-
tuate la peste 1.400 de metri
altitudine.

Snowpark pentru snowboarderi, la Transalpina Ski Resort
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