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VŠUDE JARO A V HARRACHOVĚ SE PŘITOM LYŽUJE
Lyže, snowboard, běžky, wellness i příjemné posezení v záplavě
prvních hřejivých paprsků. Co víc si ještě přát? Vyražte na hory,
provětrejte plíce a užijte si jaro v Harrachově! I když v nižších
polohách už zima dávno skončila, my v západních Krkonoších máme
sněhu stále dost.
Celé úterý jsme měli pravou zimní chumelenici, a tak si i v březnu můžete v
Harrachově užívat zimní radovánky. V provozu jsou tři sjezdovky: obě červené
a modrá a všechny jsou ve velmi dobrém stavu. V případě, že toho ani po
celém dni nebudete mít dost, máte možnost vyrazit ještě na večerní lyžování
na LV-Doplík, který je osvětlený a jezdí do 20 hodin.
Od 14. března až do Velikonočních svátků se bude v Harrachově lyžovat za ceny vedlejší sezony. Po velikonočních
svátcích se můžete těšit na oblíbenou slevovou akci Jarní pád cen, kdy se každý týden bude snižovat cena hodinových
skipasů o 7 %.
Pokud zrovna nepatříte k fanouškům sjezdového lyžování a láká vás příroda a pohled na horskou krajinu, nabízí
Harrachov všem zdatným sportovcům upravované běžecké trasy, a to hlavně ve vyšších polohách. Pravidelně
upravujeme běžeckou magistrálu základní okruh a doplňky I. – Terex. Nejlepší je nechat se vyvézt lanovou dráhou na
vrchol Čertovy hory, kde vyrazíte buď na kratší a jednodušší výlety, nebo na náročnější túry.

Lanovky a vleky
LD DELTA

v provozu

LD ALFA

v provozu

LV DOPLIK

v provozu

Předpověď počasí

Na internetových stránkách www.skiareal.com najdete vždy aktuální informace o sněhových podmínkách a
možnostech všestranného vyžití ve Skiareálu Harrachov.

Sjezdovky
Červená II

40 cm

Červená I

30 cm

Modrá

40 cm

Černá

cm

Osvětlenka

40 cm

Kalendář akcí
11.3.2016

-

Skoky na lyžích – největší mezinárodní závody ve skocích na lyžích v ČR. Očekává se
12.3.2016 okolo 80 startujících ze všech skokanských zemí. Poprvé se v Harrachově v závodech
představí také ženy.

12.3.2016

-

Skoky na lyžích Veteráni – Pokud chcete vidět závodníky, které nadšení z tohoto
12.3.2016 sportu neopouští ani v 60 či dokonce 70 letech, přijděte je povzbudit do areálu
středních můstků.

19.3.2016

-

Příjezd Krakonoše – akce má v Harrachově dlouholetou tradici, a v letošním roce
19.3.2016 oslaví 70 let od svého vzniku. Do Harrachova přijede sám pán hor Krakonoš se svoji
početnou družinou. Na všechny čeká bohatý kulturně zábavný program.
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