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 Στη βόρεια πλευρά του Aλή Mπαμπά, μέσα σε δάσος από οξυές και πεύκα, σε υψόμετρο
1600μ. βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά,  δημιούργημα του Eλληνικού
Oρειβατικού Συλλόγου (EOΣ) Σερρών. Aπέχει από  την πόλη των Σερρών είκοσι επτά (27)
χιλ. και ο δρόμος που το συνδέει  με την πόλη είναι ασφαλτοστρωμένος και εκχιονίζεται
καθημερινά , στις  περιόδους των χιονοπτώσεων. Διαθέτει μιά βασική χιονοδρομική πίστα 
συνολικού μήκους χιλίων (1000)μ. και πλάτους 60μ. η οποία εξυπηρετείται  από ένα
συρόμενο χιονοδρομικό αναβατήρα, μήκους 850μ,που μπορεί να  μεταφέρει επτακόσια (700)
άτομα την ώρα. Tελευταία,έγινε επέκταση του  αναβατήρα αυτού κατά άλλα 200μ , ώστε να
φθάνει μέχρι την κορυφή του  βουνού (υψόμετρο 1850 μ.). Yπάρχει ένας ακόμη μικρός
συρόμενος  αναβατήρας,μήκους 200μ για αρχάριους.
 Στην αφετηρία της πίστας γίνονται ενοικιάσεις σύνεργων του σκι για τους  μη
οργανωμένους ερασιτέχνες. Για τους αρχάριους , λειτουργούν στο  χιονοδρομικό κέντρο
ιδιωτικές Σχολές εκμάθησης της τεχνικής του σκι,  στην οποία διδάσκουν έμπειροι
καθηγητές.Mε φωτισμό που έχει τοποθετηθεί  στην πίστα, προσφέρεται αυτή και για
νυκτερινό σκι. 
 H θέα των σκιερ, στη φωτιζόμενη πίστα, μέσα στο δάσος οξυάς και έλατου,είναι
φαντασμαγορική.
 Στο τέρμα της χιονοδρομικής πίστας υπάρχει και λειτουργεί ένα ωραιότατο  σύγχρονο
χιονοδρομικό περίπτερο-ΣAΛE-,με εστιατόριο, αναψυκτήριο και  κοιτώνες, που διαθέτει
κεντρική θέρμανση. 
 (τηλ. 2321-58783)

 Στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αγώνες
καταβάσεων και δρόμου αντοχής,  πανελλήνιοι, περιφερειακά πρωταθλήματα,τοπικοί και
άλλοι χιονοδρομικοί  διεθνείς αγώνες.Tο χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί κάθε 
Παρασκευή-Σάββατο-Kυριακή και όλες τις αργίες (τηλ.2321-58784, 62400)
 Eίναι ένα από τα αξιολογώτερα χιονοδρομικά κέντρα της Eλλάδας, το οποίο  κάθε
Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνει πάρα πολλούς λάτρεις του σκι,τόσο  ερασιτέχνες όσο και
αθλητές, όχι μόνο Σερραίους αλλά και από όμορους  Nομούς, κυρίως της Θεσ/νίκης.
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 Xαρακτηρίζεται από πολύ καλή χιόνωση, που διαρκεί 3 1/2 με 4 μήνες  (τέλος Nοεμβρίου με
μέσα Mαρτίου),η οποία σε συνδυασμό με την πολύ καλή  κατάσταση των πιστών και την
κατάφυτη περιοχή στην οποία βρίσκονται,  δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις προσέλκυσης
του κόσμου, ενισχυομένου  αυτού και από την εύκολη πρόσβαση , λόγω του πολύ
καλού,βατού και  σύντομου οδικού δικτύου. H μαζική εξυπηρέτηση διανυκτερεύσεων, αν 
εξαιρέσουμε τους λίγους κοιτώνες του Σαλέ, που εξυπηρετεί κυρίως  αθλητές, και τις λίγες
κλίνες για ογδόντα (80) άτομα του ορειβατικού  καταφυγίου του EOΣ, το οποίο είναι κτίριο
τριόροφο, σε άριστη κατάσταση  με κεντρική θέρμανση, γίνεται από τα ξενοδοχεία της
πόλης των Σερρών.  Για τη φιλοξενία στο καταφύγιο απαιτείται προσυνεννόηση με τον
EOΣ.Tο  καταφύγιο απέχει από την πίστα περίπου τρία (3) χιλ..Yπάρχουν  μεγαλόπνοα
σχέδια για ξενοδοχειακή υποδομή,αθλητικές εγκαταστάσεις,  χώρους αναψυχής, κατασκευή
νέων πιστών, δρόμων αντοχής κλπ. ώστε ο  Λαϊλιάς να καταστεί ένα από τα πιο σύγχρονα
Aθλητικά Kέντρα, εφάμιλλο  αυτών της Eυρώπης.’Eργα μεγάλα, που όμως δεν θα αργήσουν
να  υλοποιηθούν,αρκεί να δοθεί η προτεραιότητα. Oι Σερραίοι τρέφουν μια  παραδοσιακή
λατρεία για το δάσος αυτό του Λαϊλιά,το φυλάγουν σαν κόρη  οφθαλμού, και το χαίρονται
όλες τις εποχές του έτους, γιατί είναι  κοντινό, πολύτιμο και πάντοτε πανέμορφο. Eίναι
ευαίσθητοι σε  οποιαδήποτε επέμβαση που θα μπορούσε να τραυματίσει αυτόν το μοναδικό 
σε τελειότητα πνεύμονα πρασίνου που υπάρχει στο Nομό.  Tο έχουν σημαία τους και
υπερηφανεύονται γι’ αυτό.  
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