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SPĘDŹ FERIE ZIMOWE W HARRACHOVIE

 

Narty, snowboard, biegówki, wellness i miłe chwile przy kominku…
Czegóż więcej by sobie życzyć? Wyrusz w góry, przewietrz płuca i
korzystaj z uroków zimy! Chociaż w tym roku jest wyjątkowo ciepło i
nosy nam zbytnio nie czerwienieją na mrozie, w Harrachovie wciąż
mamy śniegu pod dostatkiem.  

W Harrachovie czynne są obecnie trzy duże trasy zjadowe – niebieska i
dwie czerwone. Na szczyt można wyjechać dwoma czteroosobowymi
kanapami, a w dół już każdy szusuje sam. W dolnej części czerwonej trasy
zjadowej, prowadzącej w kierunku centrum Harrachova, na nieco
łagodniejszym stoku chętnie poszaleją na śniegu także dzieci i początkujący narciarze. Dzięki oświetlonemu
wyciągowi Doplík na nartach można tam jeździć także wieczorem do godziny 20. Pobyt na stoku można sobie
uatrakcyjnić także po zdjęciu deski czy nart, korzystając z samoobsługowej restauracji Stone, zlokalizowanej przy
dolnej stacji kolei linowej, gdzie można skosztować smacznych dań, ogrzać się przy herbacie i wypocząć przy kominku. 

A jeśli chodzi o karnety, to Skiareál Harrachov oferuje atrakcyjne cenowo rodzinne pakiety dostępne już dla
jednego dorosłego i jednego dziecka. W sprzedaży są pakiety w formie 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, karnety dla dorosłych
każdorazowo w pełnej cenie, a dziecięce z dużą zniżką. Dzieci do lat 5 jeżdżą gratis. Jazda na nartach będzie cenowo
korzystniejsza także z kartą Harrachov Card, z którą można uzyskać od 10% do 20% zniżki na karnety narciarskie. 

Zapraszamy z dziećmi na ferie do Harrachova. Zachęcamy do skorzystania choćby z odrobiny zimowej
atmosfery! 

 

   

Kalendarz imprez: 
13.2.2016 - 13.2.2016

SNOW ADVENTURE – w programie pokaz mody, zumba party na śniegu,
bungeerunning, konkursy i wiele zabawy przez cały dzień przy kolei linowej Delta.

14.2.2016 - 14.2.2016 Kleenex – konkursy i rozrywkowy program towarzyszący przy kolei linowej Delta.

22.2.2016 - 28.2.2016
ČEZ ZÓNA – konsole do gry, gry na tabletach, strzelanie do bramki, konkursy z
drobnymi nagrodami.

Kolejki linowe

LD DELTA DZIAŁA

LD ALFA DZIAŁA

LV DOPLIK DZIAŁA

Prognoza pogody

Trasy zjazdowe

Czerwona II. 40 cm

Czerwona I. 30 cm

Niebieska 40 cm

Czarna cm

Oświetlony stok 40 cm
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