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PRVNÍ LYŽOVAČKA V HARRACHOVĚ
První lyžovačka v Harrachově bude v pátek 15. 12. 2017
Letos je paní zima vrtkavá. I když jsme se první nadílky sněhu dočkali už na sv.
Martina a sněhová děla i tyče byly připraveny od začátku listopadu, na první
mrazy jsme si museli téměř celý měsíc počkat. Jakmile 30. 11. teplota klesla
pod nulu, pustili jsme se do zasněžování sjezdovky Červená II. vedoucí do
centra Harrachova a od té doby mají rolby napilno. V pátek bude luxusní
manšestr připraven pro všechny natěšené lyžaře.
Skiopening 16. 12. 2017
Slavnostní Skiopening letošní sezóny v Harrachově proběhne tradičně u dolní
stanice lanovky na Čertovu horu. Tento den se můžete těšit nejen na skvělé lyžování se slevou 15 % na časové
jízdenky platné v jednom dni, ale také na zábavný doprovodný program. Děti si užijí legraci s lyžařskou školou
SnowKidz, dospěláci si můžou pochutnat na Krakonošově gulášku, krkonošském kyselu a dalších dobrotách. Po celý
den bude hrát DJ Vosa, po poledni se můžete zaposlouchat nebo si také zatančit při živém koncertu zpěvačky OLGY
LOUNOVÉ.
Výhody v zimní sezóně 2017/2018
Stejně jako v minulých letech mají návštěvníci Harrachova možnost využít věrnostní kartu Harrachov Card, na kterou
můžou dle typu karty a druhu jízdenky čerpat slevy až 20 %. Kartu můžete získat zdarma na dobu pobytu, pokud se
ubytujete u člena SCRH, nebo si ji můžete zakoupit na konkrétních prodejních místech či on-line. Veškeré informace o
ubytovatelích, výhodách poskytovaných na kartu HC či seznam prodejních míst najdete na www.harrachovcard.cz.
Pro rodiny s dětmi jsou v sortimentu vícedenních skipasů k dispozici také výhodné rodinné balíčky, které lze využít již
od 1 dospělého a 1 dítěte.
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22.12.2017

-

1.1.2018

Vánoční trhy v parku u městského úřadu - V centru Harrachova v parku u Městského
úřadu se budou opět konat Vánoční trhy.

24.12.2017

-

24.12.2017

Vánoční koncert sopranistky Jany Štěrbové - Sváteční pohodu Štědrého dne si budete
moci zpestřit hudbou v překrásném prostředí harrachovského kostela sv. Václava

31.12.2017

-

31.12.2017

Silvestrovský sjezd s pochodněmi - Tradiční silvestrovský sjezd lyžařských škol s
pochodněmi na sjezdovce červená II.
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