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Dobre szusowanie na nartach nawet w czasie tegorocznej łagodnej zimy
Przynosimy dobrą wiadomość dla wszystkich pasjonatów narciarstwa!
Nadeszły lekkie mrozy i sytuacja na stokach jest coraz lepsza. Chcąc jeździć
na nartach w czeskich górach, korzystać w pełni z zimowego białego
szaleństwa, świeżego powietrza i niezapomnianej górskiej atmofery,
proponujemy spędzenie weekendu lub ferii z dziećmi, znajomymi lub
dziadkami w Ośrodku Narciarskim w Harrachovie. Oferta przygotowana jest
dla wszystkich, bez względu na wiek.
Dobre warunki narciarskie oferuje Ośrodek Narciarski w Harrachovie.
Ośrodek Narciarski w Harrachovie to ośrodek sportów zimowych, który od
długiego już czasu słynie ze znakomitego przygotowania nartostrad nawet w czasie gorszych warunków śniegowych.
Zawdzięcza to imponującej wysokiej Czarciej Górze [Čertova hora], na której stoki skierowane są w większości w
kierunku północno-wschodnim i północno-zachodnim.
Można się o tym przekonać także w czasie tegorocznej łagodnej zimy. Chociaż w nizinach zapanowała niemal wiosna,
w Harrachovie jest zima i na nartach można jeździć na nartostradzie czerwona II do Harrachova i na niebieskiej
nartostradzie w dzielnicy Rýžoviště. Nartostrada niebieskia będzie przejezdna na całej długości tak długo, jak pozwoli
na to pogoda.
Wykorzystujemy każdą możliwość uruchomienia armatek śnieżnych, aby poprawiać warunki na stokach.
Zapraszamy do ich skorzystania. Wystarczy wjechać jedną z dwóch czteroosobowych wyciągów na szczyt,
porozkoszować się widokiem na karkonoskie szczyty a potem na nartach lub snowboardzie zjeżdżać przyjemnie długą
czerwoną i niebieska nartostradą.
HARRACHOV CARD: szansa ciekawych rabatów. Chcąc w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferuje Harrachov i
Ośrodek Narciarski, a dodatkowo zaoszczędzić, warto skorzystać z oferty HARRACHOV CARD. Korzystając w
Harrachovie z noclegu w obiekcie noclegowym, zrzeszonym w Stowarzyszeniu Rozwoju Turystyki, automatycznie ma
się prawo do bezpłatnej karty rabatowej HARRACHOV CARD, a tym samym do korzystania z rabatów i bonusów na
nartostradach, w niektórych ośrodkach wellness, restauracjach i sklepach. Przykładowo w ramach pakietu
nocleg+karnet można na sześciodniowy karnet uzyskać rabat 30%.
Serdecznie zapraszamy więc po miłe wrażenia i na narty do Harrachova!
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Trasy zjazdowe
Czerwona II.

20-30 cm

Czerwona I.

cm

Niebieska

15 cm

Czarna

cm

Oświetlony stok

20-30 cm

Kalendarz imprez:
18.1.2014

-

Snow - partnerzy. Testowanie nart, snow trenażer, program towarzyszący i konkursy
18.1.2014 przez cały dzień przy kolei linowej Delta. Jacuzzi w plenerze – strój kąpielowy i ręcznik
należy zabrać z sobą.

25.1.2014

-

25.1.2014

Dzień z Czeskim Radiem, piosenki na życzenie, konkursy i program towarzyszący
przez cały dzień.

9.2.2014

Rossignol demo tour. Testowanie nart Rossignol, program towarzyszący przez cały
dzień przy kolei linowej Delta dla dzieci i dorosłych. Testowe jazdy samochodami
marki FORD.

8.2.2014

-
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