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Zimowa sielanka w Harrachovie
Zimowa sielanka w Harrachovie
W tym tygodniu doczekaliśmy się opadów śniegu i wszyscy mamy nadzieję, że
Duch Gór ma coś jeszcze w zanadrzu i kolejny śnieg pojawi się w kolejnych
dniach. Codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 czynne są obie koleje linowe
oraz wyciąg narciarski Doplík. Otwarte są wszystkie trasy zjazdowe. Niebieska
i obie czerwone są regularnie ratrakowane, na czarnej trasie można poczuć
więcej adrenaliny i poszusować także w wolnym terenie – trasa nie jest
regularnie przygotowywana.

HARRACHOV CARD

Ferie w Harrachovie
Odpocznijmy nieco od szkoły i nagrodźmy dzieci za dobre oceny na półrocze! Zapraszamy z całą rodziną na czas ferii,
aby rozkoszować się zimową atmosferą Harrachova. Dla początkujących dzieci oferujemy skorzystanie z jednej z kilku
harrachovskich szkół narciarstwa. Oferta jest bogata i różnorodna. Rodzinom z dziećmi oferujemy karnety w
atrakcyjnych pakietach rodzinnych – pakiety już w wersji 1 dorosły + 1 dziecko.
STONE: Od śniadania po apres-ski
Pod trasą zjazdową codziennie od godz. 9.00 czynna jest nowa samoobsługowa restauracja STONE, a więc po rannym
szusowaniu na świeżym stoku można zamówić tu przykładowo późne górskie śniadanie. Energię można tu doładować
w każdym momencie dnia, do wyboru jest kilka dań. Bar czynny jest do wieczora, gdy można się tu odrężyć po
całodniowym pobycie na świeżym powietrzu, zrelaksować się i delektować prawdziwym apres-ski.

Kolejki linowe
LD DELTA

DZIAŁA

LD ALFA

DZIAŁA

LV DOPLIK

DZIAŁA

Prognoza pogody

Trasy zjazdowe

Kalendarz imprez:
31.1.2015

-

31.1.2015 SNOW ADVENTURE – program towarzyszący przy dolnej stacji kolei linowej Delta.

7.2.2015

-

8.2.2015

Czerwona II.

40-80 cm

Czerwona I.

30-60 cm

Niebieska

40-70 cm

Czarna

30-40 cm

Oświetlony stok

40-60 cm

SEAT – program towarzyszący przy dolnej stacji kolei linowej Delta, samochody
testowe Seat, bar z ciepłymi napojami…

-
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