Traficul în Pasul Prislop, unul de coşmar
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Pasul Prislop, pe perioada iernii, devine neîncăpător pentru numărul mare de turişti care vin
din toate zonele ţării pentru o porţie de schi. Aglomeraţia cea mai mare se înregistrează chiar în
vârful acestui pas montan, unde există o pârtie de schi. Cea mai mare problemă pentru turiştii
odată ajunşi aici sunt locurile de parcare. Cele existente nu fac faţă numărului tot mai mare de
maşini care ajung în această perioadă.
“Circulaţia în Pasul Prislop se desfăşoară mai
greu, exact ca la Cavnic. Se parchează pe marginea drumului, nu avem ce face. Dar acum se
lucrează la două parcări, în suprafaţă de 9000 mp, şi se va mai aerisi traficul. La acestea două
mai adăugăm cele care există la pensiuni sau în alte locaţii. Zona se va dezvolta, cu siguranţă,
dacă Ministerul Economiei va aduce curentul electric până sus. Pentru că acum nu este curent
electric. Se folosesc generatoare”, a precizat primarul din Borşa, Sorin Timiş, pentru Infomm.ro
.

Cât priveşte numărul de turişti care au ajuns în perioada Sărbătorilor de Iarnă în Borşa, acesta
a fost unul extrem de mare. Locurile de cazare au fost ocupate 100%, iar turiştilor care au ajuns
aici nu le-a părut rău. În acest moment se schiază pe pârtiile din zona înaltă, în special cea din
Pasul Prislop.

“Este un avantaj că au venit la Borşa turişti din Cluj şi Bucureşti, or asta înseamnă că le oferim
ceva dacă sunt dispuşi să facă atâţia kilometri cu maşina până la noi. În oraş avem 1500 de
locuri de cazare funcţionale, toate au fost ocupate. Dar turiştii au venit nu numai pentru schi, ci
au fost şi la Mănăstirea Pietroasa, la biserica de lemn etc.”, a mai adăugat edilul.

Incidente în fiecare zi

Cei de la Salvamont au avut serios de lucru pe pârtiile de schi în această perioadă. Ion Timiş,
şeful Salvamont Borşa, a declarat, pentru Infomm.ro, că în fiecare zi au avut loc accidente pe
pârtiile de schi din zonă, însă nimic neobişnuit.
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“Pe perioada Sărbătorilor de Iarnă am avut full de turişti. Pe Prislop se schiază foarte bine,
ceea ce a atras foarte multă lume. Avem mulţi turişti până prin data de 7 ianuarie. Ca să vă daţi
seama de numărul mare de oameni care sunt în Borşa, vă spun că Pasul Prislop a fost blocat
ceva vreme din cauza maşinilor. E ca la Cavnic. Probleme am avut în fiecare zi. Diferite
accidentări, luxaţii, fracturi, entorse”, a concluzionat Ion Timiş.
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