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Harrachov ... dobrá zimní adresa

     
Sportovní areál Harrachov zažívá jednu z  nejkrásnějších sezón za poslední roky.             
Lyžařům i snowboardistům přeje počasí. Již v listopadu se podařilo díky příznivým 
klimatickým podmínkám vytvořit kvalitní základ z technického sněhu, na který během 
prosince a především na začátku lednu významně nasněžilo a na sjezdovkách i běžec-
kých tratích tak leží komfortní vrstva uživatelsky přívětivého sněhu od 80 do 150cm. 
Zatímco technický sníh je tvrdý a odolnější proti tání, přírodní dává lyžování komfort      
a umožňuje příjemný zážitek z lyžování i méně zdatným lyžařům. 
„Spojení technického a přírodního sněhu je právě z těchto důvodů to nejlepší, co 
může návštěvníky hor na sjezdovce potkat. Boule se netvoří tak rychle, téměř 
vůbec, protože přírodní sníh se spojí s technickým, který má odlišné fyzikální vlast-
nosti, zároveň i pomaleji odtává,“ vysvětluje provozní náměstek Sportovního areálu 
Vlastislav Fejkl.
V  provozu jsou všechny sjezdovky, obě lanové dráhy i vlek na červené II směrem          
do centra,  ten zajišťuje i každodenní večerní lyžování až do 20 hodin. 
„Máme dobrý nastříkaný základ a po letech nám i nasněžilo větší množství přírodního 
sněhu, díky tomu budeme určitě lyžovat až do velikonoc. Počasí nám slibuje dlou-
hou sezónu, “ říká ředitel Skiareálu Jiří Krejčí
Ceny skipasů se oproti loňskému roku nezměnily. Návštěvníci mohou využít slevové 
karty Harrachov Card, kterou získají zdarma, pokud se ubytují v některém členském 
zařízení Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, případně si mohou kartu zakoupit 
online nebo přímo v Harrachově. Do pátku navíc platí stále ještě ceník pro vedlejší 
sezónu i s příjemným benefitem.
„V rámci spolupráce obou společností budou mít lyžaři po celou zimní sezónu          
k dispozici k jednomu z tarifů skipasu i jednu jízdenku na bobové dráze zdarma,“ 
odpovídá na otázku předseda představenstva společnosti První bobová a.s.                  
Vít Moudrý.
Harrachov, tradiční horský resort a hlavní město západních Krkonoš, se připravuje        
na hlavní nápor sezóny, kterým jsou pro místní provozovatele nabízených služeb jarní 
prázdniny, kdy do střediska zavítá největší počet návštěvníků. 
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