ZIMNÍ ZPRAVODAJ / NEWSLETTER

2/2017

HARRACHOV – JISTOTA JARNÍHO LYŽOVÁNÍ
Sněhové podmínky jsou ideální pro luxusní jarní lyžování. Díky příznivým
klimatickým podmínkám a vydatnému lednovému sněžení se daří stále
udržovat komfortní vrstvu sněhové pokrývky. V současné době leží aktuálně
na sjezdovkách okolo 70 cm sněhu. Jeho kvalita je pak hodně závislá na
aktuální teplotě a klimatických podmínkách.
Od pondělka 20.3. se měnily ceny skipasů a v platnost vstupuje ceník pro
vedlejší sezónu. Doslova cenovou nirvánu ocení lyžaři od 3.4, kdy začíná jarní
pád cen, kdy klesají každý týden ceny o dalších 7%.
Letos budou v Harrachově mimořádně dlouho v provozu ještě i sjezdovky na východních svazích.
V případě, že to klimatické podmínky dovolí, plánujeme, že by se na modré a červené do Ryžoviště
mohlo lyžovat až do 9.4. , a na červené sjezdovce do centra až do 23.4.
V provozu jsou tak stále obě lanové dráhy a lanový vlek DOPLÍK, který obsluhuje večerní lyžování. To v Harrachově
navazuje přímo na celodenní provoz. Od neděle do čtvrtka se večer lyžuje do 18hodin, v pátek a v sobotu je vlek
v provozu až do 20.00.
Harrachov patří už roky k resortům, které uzavírají v Krkonoších zimní sezónu, společně s Pradědem a
Mísečkami. Přestože obě střediska leží ve výšce 1300 m.n.m. a v Harrachově horní stanice lanovky jen
v 1000 m.n.m., jejich pět set metrů dlouhým svahům naše téměř dvoukilometrová sjezdovka úspěšně
konkuruje.

Lanovky a vleky
LD DELTA

v provozu

LD ALFA

v provozu

LV DOPLIK

v provozu

Sjezdovky
Červená II

70 cm

Červená I

40 cm

Modrá

50 cm

Černá

cm

Osvětlenka

60 cm

V Harrachově, tradičním horském resortu a hlavním městě západních Krkonoš tak sezóna rozhodně nekončí. Na své si
mohou přijít i příznivci klasického lyžování, na víkend se ještě do konce března upravuje i základní okruh běžecké
magistrály.
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LADAKH 2016 – cestopisná přednáška s promítáním v hotelu Skicentrum
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