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Dobré lyžování i v letošní mírné zimě
Dobrá zpráva pro všechny milovníky lyží je tu! Začalo mírně mrznout a
sněhová situace na sjezdovkách se zlepšuje. Pokud si chcete zalyžovat na
českých horách a užít si zimních radovánek, čerstvého vzduchu a
nezapomenutelných kulis hor dosyta, vypravte se na víkend či jarní prázdniny
s dětmi, známými nebo prarodiči do Ski areálu Harrachov. Všechny generace
si tu přijdou na své.
Dobré lyžařské podmínky najdete ve Ski areálu Harrachov. Skiareál
Harrachov je střediskem zimních sportů, které má již dlouhodobě vyhlášenou
kvalitní úpravu sjezdovek i při zhoršených sněhových podmínkách. Vděčí za to sjezdovka červená II do Harrachova
je sjízdná v celé šířce i délce
impozantní Čertově hoře s vysokou nadmořskou výškou a většinou
severovýchodní až severozápadní orientaci sjezdovek. To se projevilo i v
letošní mírné zimě. Ačkoliv v nížinách je téměř jaro, v Harrachově panuje zima a lyžuje se na sjezdovce červená II do
Harrachova. Od soboty 18.1. bude opět v provozu modrá sjezdovka v Rýžovišti. Sjezdovka bude sjízdná v celé délce
tak dlouho jak počasí dovolí. Využíváme tu každé možnosti spustit umělé zasněžování a vytvářet tak lepší podmínky
na sjezdovce.
Ty můžete vyzkoušet i vy. Stačí se nechat vyvézt jednou ze dvou čtyřsedačkových lanovek na vrchol, pokochat se
pohledem po krkonošských hřebenech a pak už jen na lyžích či snowboardu sjíždět příjemně dlouhou červenou a
modrou sjezdovku.
HARRACHOV CARD: šance na zajímavé slevy. Pokud si chcete možností, které Harrachov a Ski areál nabízejí, užít
plnými doušky a ještě šetřit, využijte výhod HARRACHOV CARD. Ubytujete-li se v Harrachově u člena Sdružení pro
rozvoj cestovního ruchu (SRCR), máte automaticky nárok na bezplatné vydání HARRACHOV CARD a následně na
získání slev a výhod na sjezdovkách, v některých wellness, restauracích, obchodech. Například v balíčku ubytování se
skipasem získáte na 6-denní skipas slevu 30%.
Vzhůru tedy za zážitky a lyžovačkou do Harrachova!
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Předpověď počasí

Sjezdovky
Červená II

20-30 cm

Červená I

cm

Modrá

15 cm

Černá

cm

Osvětlenka

20-30 cm

zasněžování sjezdovky červená II

Kalendář akcí
18.1.2014

-

18.1.2014

Snow – partneři. Testování lyží, snow trenažér,doprovodný program a soutěže po celý
den u LD delta. Venkovní vířivka – plavky a ručník sebou.

25.1.2014

-

25.1.2014

Den s českým rozhlasem, písničky na přání, soutěže a doprovodný program po celý
den.

8.2.2014

-

9.2.2014

Rossignol demo tour. Testování lyží Rossignol, doprovodný program po celý den u LD
Delta pro děti i dospělé. Testovací jízdy vozy FORD.
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