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ZASNĚŽOVÁNÍ V HARRACHOVĚ JEDE NA PLNÝ PECKY

 

Koncem ledna jsme se konečně dočkali dalšího přívalu zimního počasí a toho
jsme také náležitě využili. Už týden nám v Harrachově mrzne a my toho
patřičně využíváme! Se vší silou jsme se pustili do vytváření sněhových zásob
a tak jsme vyzráli na Krakonošovi, který nám zatím moc sněhu neposlal. 

První sněhová děla jsme spustili na sjezdovkách červená II do Harrachova a na
modré. Nyní se zasněžuje nonstop. Teploty o víkendu v noci klesaly až na
-25°C a naši sněhuláci si užili pořádně mrazivé noční služby. Postupně jsme
zasněžování přesunuli na červenou sjezdovku v Rýžovišti a i zde už začíná být
sněhová zásoba dostatečná. Na své si teď zase přijdou řidiči, a začnou
nasněžené hromady sněhu rozhrnovat tak, aby vytvořili souvislou sněhovou vrstvu v celé délce a šířce sjezdovky. 

Pololetní prázdniny a odměnou za pěkné vysvědčení může být prodloužený víkend v Harrachově. 

Již v sobotu 1.2. si budete moci vybrat ze tří sjezdovek, které Vám Čertova hora nabízí. Sjezdovka Červená
II do Harrachova je v perfektním stavu a od soboty si budete moci užít také večerního lyžování, které provozujeme na
její spodní části, kde je osvětlený vlek Doplík. Ten bude od soboty v provozu až do 20:00. Před večerním lyžováním
probíhá vždy úprava trati, a sjezdovka je opět jako nová. 

Zveme tedy všechny milovníky zimních sportů do Harrachova na parádní lyžovačku!  

   

Kalendář akcí 
8.2.2014 - 8.2.2014 

Rossignol demo tour. Testování lyží Rossignol, doprovodný program po celý den u LD
Delta pro děti i dospělé. Testovací jízdy vozy FORD.

15.2.2014 - 15.2.2014 
Dynastar Open Cup. Veřejný závod v obřím slalomu s názvem Dynastar Open Cup.
Bude se soutěžit v 8 kategoriích o hodnotné věcné ceny a nebude chybět ani
testování lyží Dynastar zdarma.

-

Lanovky a vleky

LD DELTA v provozu

LD ALFA v provozu

LV DOPLIK v provozu

Předpověď počasí

Sjezdovky

Červená II 40-55 cm

Červená I cm

Modrá 40-55 cm

Černá cm

Osvětlenka 35-45 cm
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