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CHOCIAŻ WSZĘDZIE KWITNĄ FIOŁKI, HARRACHOVSKIE NARTOSTRADY NIE
CIERPIĄ NA BRAK ŚNIEGU

 

Wiosna już od dawna puka do drzwi, ale na harrachovskich nartostradach zima
wciąż w pełni. Nie dajmy się zmylić wiosennym temperaturom i śpiewającym
ptakom. Szusowanie po harrachovskich stokach jest znamienite a śniegu jest
dostatek. 

Poranne przymrozki i bezchmurne niebo są marzeniem każdego narciarza. W
ostatnim tygodniu lutego w Harrachovie marzenie to codziennie spełniało się
każdemu narciarzowi.

Przyjazd Karkonosza 8.3.2014 r.
Poranne zjazdy na nartach połączone z bogatym programem popołudniowym dla dzieci i dorosłych, to oferta
Harrachova na 8 marca, czyli dzień, w którym do Harrachova przybywa Duch Gór – Karkonosz. Karnawałowe
powitanie wiosny to doskonały festyn dla wszystkich rodzin z dziećmi. Przygrywać będzie zespół na cymbałach, grzać
się będzie czarcia kuźnia, można będzie brać udział w konkursach, choćby w rzucie siekierą. Ponadto w programie
pokazy tradycyjnych karkonoskich rzemiosł. 
O godz. 11.00 od skrzyżowania przy hotelu Karolína Karkonosz wyruszy przez miasto wraz ze swoim orszakiem,
mażoretkami, Karkonoską Orkiestrą Dętą, diabłami i przebierańcami w maskach.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 13-16.3.2014 r. 
Głównym wydarzeniem sezonu są zbliżające się Mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Podczas czwartkowej
ceremonii otwarcia odbędzie się koncert na żywo czeskiej gwiazdy estrady Michala Davida. Przez cały czas
nartostrady i wyciągi ośrodka narciarskiego w Harrachovie będą czynne i bezpośrednio z kanapy będzie można
oglądać wszystko, co będzie się działo w Adidas Arenie. 

Zapraszamy serdecznie do Harrachova w marcu na narty.  

   

Kalendarz imprez: 
8.3.2014 - 8.3.2014

W tym dniu do Harrachova wraz ze swoim licznym orszakiem przybędzie Duch Gór -
Karkonosz. Przygotowany będzie bogaty program kulturalno-rozrywkowy.

13.3.2014 - 16.3.2014
Harrachov będzie gościł największe wydarzenie roku, Mistrzostwa świata w lotach
narciarskich. Podczas trwania zawodów zapewniony będzie bogaty program
towarzyszący.
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Kolejki linowe

LD DELTA DZIAŁA

LD ALFA DZIAŁA

LV DOPLIK DZIAŁA

Prognoza pogody

Trasy zjazdowe

Czerwona II. 30-45 cm

Czerwona I. 30-45 cm

Niebieska 30-45 cm

Czarna cm

Oświetlony stok 25-40 cm
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