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I KDYŽ VŠUDE KVETOU FIALKY, HARRACHOVSKÉ SJEZDOVKY JSOU POD
SNĚHEM
Jaro už dávno klepe na dveře, ovšem na harrachovských sjezdovkách je stále
zima v plném proudu. Nenechte se ovlivnit jarními teplotami a zpěvem ptáků.
Lyžování na harrachovských sjezdovkách je velmi kvalitní a sněhu je dostatek.
Ranní mrazivé teploty a azurová obloha jsou snem každého lyžaře. Poslední
únorový týden si tento sen plnili každý den lyžaři v Harrachově.
Příjezd Krakonoše 8.3.2014
Ranní lyžování spojené s bohatým odpoledním programem pro děti i dospělé
můžete v Harrachově prožít 8. března v den, kdy přijíždí do Harrachova
Krakonoš. Karnevalové vítání jara je skvělá akce pro všechny rodiny s dětmi. Těšit se můžete na cimbálovou muziku,
čertovu kovářskou dílnu, hod sekyrou či na ukázky tradičních krkonošských řemesel.
Průvodem města se od křižovatky u hotelu Karolína vydá pán hor se svoji družinou, mažoretkami, Krkonošskou
dechovkou, čerty a rejem masek v 11 hodin.
Mistrovství světa v letech na lyžích 13. – 16.3.2014
Vrcholnou akcí sezóny je blížící se Mistrovství světa v letech na lyžích. Během čtvrtečního zahajovacího ceremoniálu
si nenechte ujít live koncert Michala Davida. Po celou dobu budou sjezdovky a lanové dráhy skiareálu v Harrachově v
běžném provozu a budete tak moci přímo ze sedačky sledovat dění v Adidas aréně.

Lanovky a vleky
LD DELTA

v provozu

LD ALFA

v provozu

LV DOPLIK

v provozu

Předpověď počasí

Těšíme se na Vás při březnovém lyžování v Harrachově.

Sjezdovky
Červená II

30-45 cm

Červená I

30-45 cm

Modrá

30-45 cm

Černá

cm

Osvětlenka

25-40 cm

FACEBOOK .....

Kalendář akcí
8.3.2014

-

8.3.2014

V tento den přijede se svou početnou družinou opět přivítat do Harrachova jaro sám
pán hor Krakonoš. Můžete se těšit na bohatý kulturně-zábavný program.

13.3.2014

-

16.3.2014

Harrachov čeká největší událost roku a tím je Mistrovství světa v letech na lyžích. V
průběhu těchto závodů čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program.
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