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Zimní pohoda v Harrachově
Zimní pohoda v Harrachově
Tento týden jsme se dočkali sněhové nadílky a všichni doufáme, že Krakonoš
ještě úplně nevyprázdnil své kapsy a sněžení vydrží i v dalších dnech. V
každodenním provozu 8:00 – 16:00 jsou obě lanové dráhy a lanový vlek Doplík.
Otevřeny jsou všechny sjezdovky. Modrá a obě červené sjezdovky jsou
pravidelně upravované, na černé sjezdovce si můžete zvýšit adrenalin v krvi a
zalyžovat si také ve volném terénu, úprava je zde nepravidelná.

HARRACHOV CARD

Pololetní prázdniny v Harrachově
Hoďte školu za hlavu a odměňte děti za pěkné vysvědčení! Přijedťe si s celou rodinou užít pololetní prázdniny a
vychutnat si zimní pohodu v Harrachově. Pokud jsou vaše děti na lyžích ještě úplní začátečníci, můžete využít
některou z harrachovských lyžařských škol. Určitě budete mít z čeho vybírat. Pro rodiny s dětmi navíc nabízíme
cenově zvýhodněné rodinné balíčky jízdného již od 1 dospělého a 1 dítěte.
STONE: Od snídaně až po apres-ski
Přímo pod sjezdovkou je každý den od 9:00 otevřena nová samoobslužná restaurace STONE, takže si tu po ranním
lyžování na čerstvém manšestru můžete dopřát i pozdní horskou snídani. Načerpat energii tady ostatně můžete
kdykoliv během dne, k dispozici je výběr z několika jídel. Bar zůstává otevřen do večerních hodin, kde je možné
relaxovat po celodenním sportování, upustit páru a užít si to správné apres-ski.

Lanovky a vleky
LD DELTA

v provozu

LD ALFA

v provozu

LV DOPLIK

v provozu

Předpověď počasí

Sjezdovky

Kalendář akcí
31.1.2015

-

31.1.2015 SNOW ADVENTURE – doprovodný program u dolní stanice lanové dráhy Delta.

7.2.2015

-

8.2.2015

Červená II

40-80 cm

Červená I

30-60 cm

Modrá

40-70 cm

Černá

30-40 cm

Osvětlenka

40-60 cm

SEAT - doprovodný program u dolní stanice lanové dráhy Delta, testovací vozy Seat,
bar s teplými nápoji…

-
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