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Białe szaleństwo w wiosennych cenach

 

W marcu jak w garncu, jak mówi przysłowie. Koniec zimy i początek wiosny
można jednak spędzić aktywnie. Idealnie w górach, gdzie jeszcze można
delektować się śniegiem a zarazem słoneczną pogodą. Ponadto w Harrachovie
rozpoczyna się Wiosenny Zjazd Cen, a więc urlop w tym okresie z pewnością
się opłaci. 

Czynne są wszystkie trasy zjazdowe na Czarciej Górze 

W marcu Harrachov oferuje idealne warunki narciarskie, ponieważ wszystkie
trasy zjazdowe są otwarte i czynne. Także śniegu jest dzięki dośnieżaniu wciąż
dostatek. Pod koleją linową obok dużych skoczni narciarskich na narciarzy czeka nowa trasa skicrossu. W jej realizacji
uczestniczyła także medalistka olimpijska Eva Samková. Trasa jest ogólnie dostępna i może ją wypróbować każdy, kto
ma ochotę i odwagę. Poniżej pod wyciągiem Doplík sąsiaduje z nią mniejszy park z kilkoma hopami i railami. 

Wiosenny Zjazd Cen 

Już po raz trzeci w tym roku marzec i kwiecień w Harrachovie upłynie pod znakiem bardzo popularnego Wiosennego
Zjazdu Cen. Od 9 marca miłośnicy sportów zimowych będą mogli korzystać z tańszych biletów na koleje linowe. Co
tydzień cena biletu (karnetu) czasowego ważnego w jednym dniu będzie spadała o 7% i to aż do końca sezonu lub do
wysokości ceny minimalnej. Wynosi ona w przypadku osób dorosłych 200 CZK, młodzieży 180 CZK a w przypadku
dzieci kolejnych 30 CZK mniej. 

Trasy narciarstwa biegowego 

Także na biegówkach w Harrachovie nie będzie nudno. Można odkryć trudniejsze trasy o charakterze wyczynowym
oraz korzystniejsze warianty na narciarskiej magistrali biegowej, której początek znajduje się przy górnych stacjach
kolei linowych. W terenie ustawione są nowe mapy tras biegowych umożliwiające biegaczom orientację na trasach.
Za pośrednictwem kodu QR można sprawdzić, która trasa została przygotowana i kiedy. Więcej informacji można
zdobyć także na stronach www.skiareal.com lub www.bilestopy.cz, gdzie informacje o ratrakowanych trasach
umieszczane są dzięki systemowi GPS.  

   

Kalendarz imprez: 

13.3.2015 - 15.3.2015
Fleret Party – Owocowy Sad. Impreza odbywać się będzie codziennie w godzinach od
10 do 18 przy dolnej stacji kolei linowej na Czarcią Górę. Przygrywa DJ eMeF. Od
godziny 17.30 afterparty w nowej restauracji STONE.

14.3.2015 - 14.3.2015

Przyjazd Ducha Gór - w tym dniu ze swoim licznym orszakiem do Harrachova
przybędzie Duch Gór – Karkonosz, aby powitać wiosnę. Przez miasto przejdzie pochód
maskaradowy, w którego miejscu docelowym dla wszystkich będzie przez całe
popołudnie przygotowany bogaty program kulturalno-rozrywkowy.

-

Jarní pád cen

Kolejki linowe

LD DELTA DZIAŁA

LD ALFA DZIAŁA

LV DOPLIK DZIAŁA

Prognoza pogody

Trasy zjazdowe

Czerwona II. 40-80 cm

Czerwona I. 30-60 cm

Niebieska 40-70 cm

Czarna 30-40 cm

Oświetlony stok 40-60 cm
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