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WSZĘDZIE WIOSNA, A W HARRACHOVIE WCIĄŻ JEŹDZI SIĘ NA NARTACH

 

Narty, snowboard, biegówki, wellness i przyjemnie spędzony czas w
pierwszych ciepłych promieniach słońca. Czegóż więcej by sobie
życzyć? Wyrusz w góry, przewietrz płuca i delektuj się wiosną w
Harrachovie! Chociaż na niżej położonych terenach zima już dawno
się skończyła, w zachodnich Karkonoszach wciąż mamy śniegu pod
dostatkiem. 

Cały wtorek była u nas prawdziwa zimowa zawierucha, dzięki czemu także w
marcu w Harrachovie można korzystać z zimowego szaleństwa. Czynne są trzy
trasy zjazdowe: obie czerwone oraz niebieska, i wszystkie są w bardzo dobrym
stanie. A kto nawet po całym dniu będzie miał uczucie niedosytu, może skorzystać z jazd wieczornych przy wyciągu
Doplik, który jest oświetlony i czynny do godz. 20.00. 

Od 14 marca do Świąt Wielkanocnych w Harrachovie będą obowiązywać ceny sezonu pośredniego. Natomiast po
świętach rusza popularna promocja Wiosenny Zjazd Cen, gdy co tydzień będziemy obniżali cenę godzinowych
karnetów o 7%. 

A kto nie jest pasjonatem narciarstwa zjazdowego i woli przyrodę oraz górskie krajobrazy, może korzystać z
utrzymywanych tras narciarstwa biegowego przeznaczonych dla sprawnych amatorów tego sportu, przede wszystkim
w wyższych partiach gór. Regularnie przygotowujemy magistralę biegową, podstawową pętlę i trasy uzupełniające I. –
Terex. Najlepiej jest wyjechać koleją linową na szczyt Czarciej Góry, skąd można wyruszyć zarówno na krótkie i
łatwiejsze wycieczki, jak i trudniejsze wyprawy. 

Na stronach internetowych www.skiareal.com można znaleźć aktualne informacje nt. warunków śniegowych i różnych
możliwości oferowanych przez ośrodek sportów zimowych w Harrachovie.

 

   

Kalendarz imprez: 

11.2.2016 - 12.3.2016

Skoki narciarskie – największe międzynarodowe zawody w skokach narciarskich w
Czechach. Spodziewamy się około 80 zawodników z wszystkich krajów słynących ze
skoków narciarskich. Po raz pierwszy w zawodach w Harrachovie będą uczestniczyć
także panie.

12.3.2016 - 12.3.2016
Skoki narciarskie Weterani – jeżeli chcecie zobaczyć zawodników, którzy pasjonują się
uprawianiem tego sportu, mając 60, a nawet 70 lat, zapraszamy do kibicowania do
ośrodka średnich skoczni..

19.3.2016 - 19.3.2016

Przyjazd Ducha Gór Karkonosza – harrachovska impreza o wieloletniej tradycji,
obchodząca w tym roku swoje 70-lecie. Do Harrachova zawita Duch Gór we własnej
osobie z całym swoim licznym orszakiem. Imprezie będzie towarzyszył bogaty
program kulturalno-rozrywkowy.

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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