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SEZON ZIMOWY W HARRACHOVIE PUKA DO DRZWI
Po długim oczekiwaniu wszyscy pasjonaci sportów zimowych doczekali się
nadejścia prawdziwej białej zimy. Pod koniec listopada w Harrachovie spadł już
śnieg i od tego czasu Harrachov otulony jest białą zimową pierzyną.
Przygotowania nartostrady idą pełnym tempem. Armatki śnieżne były
przygotowane do pracy już na początku listopada i wreszcie doczekały się
pierwszych mroźnych dni, a więc można było rozpocząć dośnieżanie
nartostrady Czerwona II do Harrachova. Na stoku pojawiły się także pierwsze
ratraki, które zabrały się do "porządkowania płatków śniegu".
Przy dolnej stacji kolei linowej na Czarcią Górę [Čertova hora]
odbędzie się uroczyste otwarcie sezonu zimowego 2013/14
SKIOPENING. Wszyscy mogą w tym dniu liczyć na świetną jazdę na nartach z
30% rabatem oraz bogaty program towarzyszący. Zatroszczymy się także o
dzieci! Wraz ze Snow Kids przygotowany będzie dla nich program rozrywkowy.
Będzie też można dobrze zjeść! Już kilka lat z rzędu zapraszamy na Karkonoski
Gulasz i słodkie ciasta – wszystko to dla Państwa gratis. Inne posiłki i drinki będą w symbolicznych cenach. Przez cały
dzień o muzykę zadba DJ Vosa. Dla tych, którzy jeszcze nie wybrali prezentów pod choinkę, inspiracją może być
testowanie nart lub pokaz mody zimowej, podczas którego zaprezentują się znane czeskie modelki, m.in. Eliška
Bučková i Tereza Fajksová a główną gwiazdą pokazu będzie Miss Gabriela Kratochvílová. W południe będzie można
posłuchać muzyki a nawet potańczyć podczas koncertu na żywo zespołu YOYO Band. Sport, zabawa, inspiracja - to
Skiopening w Harrachovie! Goście Harrachova mogą korzystać z karty stałego klienta Harrachov Card,
dzięki której karnety narciarskie są do 30% tańsze. Kartę można zdobyć gratis na czas pobytu w jednym z
obiektów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Turystycznym Harrachov [Sdružení cestovního ruchu Harrachov] lub kupić w
punktach sprzedaży albo on-line. Wszystkie informacje nt. obiektów noclegowych, wszystkich rabatów udzielanych na
podstawie karty Harrachov Card oraz punktów sprzedaży można znaleźć na www.harrachovcard.cz.
Jedną z tegorocznych nowinek jest system informacji o przygotowaniu tras narciarstwa biegowego. Na
stronachwww.skiareal.com/actual-report będą umieszczane informacje o tym, kiedy jaka trasa była ostatni raz
ratrakowana i kiedy planowane jest jej dalsze ratrakowanie. Dostęp do tych informacji umożliwi także dołączony kod
QR. W ratraku, który przygotowuje trasy biegowe, jest także zainstalowany nowy GPS, który będzie rejestrował
ratrakowaną trasę i czas. Informacje z urządzenia GPS będą przenoszone i prezentowane na serwerze
www.bilestopy.cz.

Kolejki linowe
LD DELTA

NIE DZIAŁA

LD ALFA

NIE DZIAŁA

LV DOPLIK

NIE DZIAŁA

Prognoza pogody

Trasy zjazdowe
Czerwona II.

20-40 cm

Czerwona I.

25 cm

Niebieska

25 cm

Czarna

25 cm

Oświetlony stok

20-40 cm

Kalendarz imprez:
14.12.2013

-

Skiopening - uroczyste rozpoczęcie sezonu z całodniowym programem
14.12.2013 towarzyszącym dla dzieci i dorosłych przy dolnej stacji kolei linowej na Czarcią Górę.
30% rabatu na skipass

15.12.2013

-

15.12.2013 Koncert adwentowy w kościele pw. św. Wacława o godz. 16.00. Wstęp wolny.
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