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ZIMNÍ SEZONA V HARRACHOVĚ KLEPE NA DVEŘE
Po dlouhém očekávání se všichni nadšenci zimních sportů dočkali příchodu
opravdové bílé zimy. Poslední listopadové dny začalo v Harrachově sněžit a od
té doby je Harrachov zahalen do bílého zimního kabátu. Příprava sjezdovky je
v plném proudu. Sněhová děla a tyče byly již od začátku listopadu připraveny
ke spuštění a konečně se dočkaly prvních mrazivých dnů, kdy jsme spustili
zasněžování sjezdovky Červená II do Harrachova. Na sjezdovku už také vyjely
první rolby a jejich řidiči se pustili do „rovnání vloček“.

Lanovky a vleky

U dolní stanice lanovky na Čertovu horu proběhne v sobotu
14.12.2013 slavnostní zahájení zimní sezony 2013/14 SKIOPENING. V
tento den se mohou všichni těšit na bezva lyžování se slevou 30 % a nabitý
doprovodný program. O děti bude postaráno! Se Snow Kids bude připraven
zábavný program. Přijďte si pochutnat! Již několikátý rok Vás zveme na
Krkonošský gulášek a sladké koláče, to vše tu bude pro Vás zdarma. Další
občerstvení a drinky budou za symbolické ceny. Po celý den bude hrát DJ Vosa. Inspiraci na dárky pod vánoční
stromeček můžete najít při testování lyží nebo načerpat během módní přehlídky zimního oblečení, které letos budou
předvádět naše známé modelky jako Eliška Bučková, Tereza Fajksová a hlavní hvězdou přehlídky bude miss Gabriela
Kratochvílová. V poledne se můžete zaposlouchat, ale také zatančit při živém koncertu skupiny YOYO Band.
Sport, zábava, inspirace – to je Skiopening v Harrachově!
V zimní sezoně 2013/2014 mají návštěvníci Harrachova možnost využít věrnostní kartu Harrachov Card,
na kterou mohou čerpat slevy na skipasy až 30%. Kartu můžete získat zdarma na dobu pobytu pokud se
ubytujete u člena Sdružení cestovního ruchu Harrachov, nebo si ji můžete zakoupit na prodejních místech či online.
Veškeré informace o ubytovatelích, kompletní přehled výhod poskytovaných na kartu Harrachov Card či seznam
prodejních míst najdete na www.harrachovcard.cz.
Jednou z novinek je informační systém o úpravě běžeckých terénů. Na webu www.skiareal.com/actual-report
budete mít možnost nově najít vždy termín poslední úpravy a plánovaný termín další úpravy daného okruhu. Pro
vstup na tyto informace můžete využít také přiložený QR kód. V rolbě, která provádí úpravu běžeckých terénů je nově
nainstalovaná GPS, která bude zaznamenávat dobu a trasu úpravy. Informace z této GPS se budou přenášet a
zobrazovat na serveru www.bilestopy.cz.
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Předpověď počasí

Sjezdovky
Červená II

20-40 cm

Červená I

25 cm

Modrá

25 cm

Černá

25 cm

Osvětlenka

20-40 cm

zasněžujeme...

Kalendář akcí
Skiopening - slavnostní zahájení s celodenním doprovodným programem pro děti i
dospělé u dolní stanice lanové dráhy na Čertovu horu. Sleva na skipasy 30%.

14.12.2013

-

14.12.2013

15.12.2013

-

15.12.2013 Adventní koncert v kostele sv. Václava od 16 hodin. Vstup zdarma.

23.12.2013

-

23.12.2013 Tradiční vánoční koncert od 18 hodin v podání sopranistky Jany Štěrbové.
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