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LYŽUJEŠ? HARRACHOVSKÝ MANŠESTR STARTUJE

 

Zimní sezona v Harachově klepe na dveře, začínáme v pátek 9. 12.
2016 Po dlouhém čekání se všichni nadšenci zimních sportů dočkali příchodu
paní Zimy. Příprava sjezdovky je plném proudu. Sněhová děla a tyče byly již
od začátku listopadu připraveny ke spuštění a 11. listopadu na sv. Martina se
konečně poprvé mohly rozjet. S prvními mrazy jsme začali zasněžovat
sjezdovku Červená II. do Harrachova. Rolby se už pustily do „rovnání vloček“ a
v pátek bude sjezdovka připravená pro lyžaře. 

Předsezónní ceny Před slavnostním zahájením lyžařské sezony 17. 12. 2016
využijte snížených cen skipasů. Čím dřív si přijedete zalyžovat, tím míň
zaplatíte. Od zahájení provozu si můžete až do 16. 12. 2016 koupit skipasy až o 7 % výhodněji. 

 Skiopening 17. 12. 2016 Po dvouleté přestávce proběhne v Harrachově u dolní stanice lanovky na Čertovu horu
slavnostní skiopening. V tento den se můžete všichni těšit nejen na senzační lyžování se slevou 15 % na časové
jízdenky platné v jednom dni a 25 % na bodové jízdenky, ale také na den plný zábavy. Pro děti je připraven veselý
program se Snow Kids. Již tradičně si pochutnáte na Krakonošově gulášku, krkonošském kyselu a dalších dobrotách.
Po celý den bude hrát DJ Vosa. Poledne vám zpestří hudební tóny živého koncertu skupiny CROSSBAND, na který si
můžete i zatančit. No a na závěr si určitě nenechte ujít CORONA after party v restauraci STONE. 

Výhody v zimní sezoně 2016/2017 Již několikátou sezonu za sebou mají návštěvníci Harrachova možnost využít
věrnostní kartu Harrachov Card, na kterou můžou dle typu karty a druhu jízdenky čerpat slevy až 20 %. Kartu získáte
zdarma na dobu pobytu, pokud se ubytujete u některého z členů SCRH, nebo si ji můžete zakoupit na konkrétních
prodejních místech či on-line. Veškeré informace o ubytovatelích, kompletní přehled výhod poskytovaných na kartu
HC a seznam prodejních míst najdete na www.harrachovcard.cz. Pro rodiny s dětmi jsou v sortimentu vícedenních
skipasů připraveny rodinné balíčky, které lze využít již od 1 dospělého a 1 dítěte. 

Pěknou zimní sezonu všem přeje tým Skiareálu Harrachov  

   

Kalendář akcí 
17.12.2016 - 17.12.2016

Skiopening – slavnostní zahájení lyžařské sezony, skvělá lyžovačka, občerstvení,
zábava pro děti, živý koncert skupiny CROSSBAND.

23.12.2016 - 2.1.2017
Vánoční trhy na náměstíčku – zastavte se při procházce na zahřátí svařákem,
občerstvení, nebo na nákup nějakého rukodělného výrobku na památku.

1.1.2017 - 1.1.2017
1.1.2017 - Soutěž o Novoroční česnečku – přijeďte ochutnat tu nejlepší Novoroční
česnečku, a dejte té nejlepší svůj hlas.

Lanovky a vleky

LD DELTA mimo provoz

LD ALFA mimo provoz

LV DOPLIK mimo provoz

Sjezdovky

Červená II 30 cm

Červená I cm

Modrá cm

Černá cm

Osvětlenka 30 cm
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