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VYRAŽTE NA JARNÍ PRÁZDNINY DO HARRACHOVA
Lyže, snowboard, běžky, wellness i příjemné posezení u plápolajícího
krbu... Co víc si ještě přát? Vyražte na hory, provětrejte plíce a užijte
si zimu! I když je letos nezvykle teplo a nosy nám dvakrát nemrznou,
my v Harrachově máme sněhu stále dost.
V Harrachově si momentálně zalyžujete na třech velkých sjezdovkách –
modré a dvou červených. Na vrchol vás vyvezou dvě čtyřsedačkové
lanovky, dolů už svištíte sami. Na spodní části červené sjezdovky směrem do
Harrachova se na mírnějším svahu vyřádí i děti a začínající lyžaři. Díky
osvětlenému vleku Doplík se tam lyžuje také večer do 20 hodin.
Pobyt na sjezdovce si můžete zpříjemnit, i když odložíte prkna a lyže, a to v samoobslužné restauraci Stone u
spodní stanice lanové dráhy, kde si budete moct pochutnat na lákavých pokrmech, zahřát se u čaje a v klidu posedět
u krbových kamen.
Co se týče jízdného, Skiareál Harrachov nabízí cenově výhodné rodinné balíčky již od jednoho dospělého a jednoho
dítěte. Balíčky se budou prodávat v podobě 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, dospělé jízdenky vždy za plnou cenu a dětské s
výraznou slevou. Děti do 5 let jezdí zdarma. Výhodněji můžete lyžovat také s kartou Harrachov Card, se kterou
můžete čerpat 10–20% slevy na skipasy.

Lanovky a vleky
LD DELTA

v provozu

LD ALFA

v provozu

LV DOPLIK

v provozu

Předpověď počasí

Přijeďte s dětmi na jarní prázdniny do Harrachova a užijte si alespoň špetku zimní nálady!

Sjezdovky
Červená II

40 cm

Červená I

30 cm

Modrá

40 cm

Černá

cm

Osvětlenka

40 cm

Kalendář akcí
SNOW ADVENTURE – můžete se těšit na módní přehlídku, zumba party na sněhu,
bungeerunning, soutěže a spoustu další zábavy po celý den u lanové dráhy Delta.

13.2.2016

-

13.2.2016

14.2.2016

-

14.2.2016 Kleenex – soutěže a zábavný doprovodný program u lanové dráhy Delta.

22.2.2016

-

28.2.2016

ČEZ ZÓNA – herní konzole, hry na tabletech, střelba na branku, soutěže o drobné
dárky.
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