TISKOVÁ ZPRÁVA

Harrachov 15. 12. 2016

Sportovní areál Harrachov finišuje s přípravami na sobotní Skiopening. Lanovky se
v Harrachově rozjely díky příznivým klimatickým podmínkám již minulý víkend, první
větší příval lyžařů a snowboardistů očekávají provozovatelé až nyní v rámci
slavnostního zahájení sezóny. Pro návštěvníky je připravený program plný atrakcí.
Kromě lyžování se slevou, dobrého jídla i drinků zdarma nebo za symbolické ceny se
mohou návštěvníci těšit na koncert skupiny CROSSBAND a odpolední CORONA after
party v restauraci STONE a další doprovodný program a získaz mohou i hodnotné ceny.
Na sjezdovce Červená II jsou již ideální podmínky pro zimní sportování. Díky příznivým
klimatickým podmínkám se podařilo vytvořit dostatečné množství technického sněhu a
na svazích leží komfortní vrstva sněhové pokrývky. V provozu budou je lanová dráha
DELTA a lanový vlek DOPLÍK.
„Lidé se na lyžování těší, už minulý týden jsme zaznamenali velký zájem
návštěvníků a přestože Skiopening připadl na zlatý adventní víkend, se podle chystá
do Harrachova hodně nadšených příznivců lyžování a snowboardingu. A my jsme
rádi, vždyť dvakrát po sobě jsme Opening museli zrušit a sezónu začínali později,
protože nám počasí nepřálo. Letos jsme od první chvíle využili nízké teploty, které
nám umožnily intenzivně zasněžovat a podařilo se nám sněhovou pokrývku udržet i
přes mírná oteplení. Nyní máme asi 40 cm technického sněhu a věříme, že je to
dobrý základ a přibude k němu během prosince další přírodní sníh. Předpověď nám
i návštěvníkům přeje. “ říká ředitel Skiareálu Jiří Krejčí
Ceny skipasů se oproti loňskému roku nezměnily. Návštěvníci mohou využít slevové
karty Harrachov Card, kterou získají zdarma, pokud se ubytují v některém členském
zařízení Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, případně si mohou kartu zakoupit online
nebo přímo v Harrachově.
Na vánoční a silvestrovský provoz je připravena i oblíbená bobová dráha Harrachov, a to
i s příjemným benefitem pro lyžaře.
„V rámci spolupráce obou společností budou mít lyžaři po celou zimní sezónu
k dispozici nový druh jízdenek Lanová dráha-bobová dráha, kde za zvýhodněnou
cenu boudou moci koupit nejen skipas na lanovou dráhu, ale i jízdenku na jednu
jízdu na bobové dráze,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti První bobová
a.s. Vít Moudrý.
Harrachov, tradiční horský resort a hlavní město západních Krkonoš, je i s novinkami
dobře připraven na první velký turistický nápor letošní zimy.
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