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ARMATKI ŚNIEŻNE W HARRACHOVIE PRACUJĄ NA PEŁNYCH OBROTACH
Pod koniec stycznia wreszcie doczekaliśmy się kolejnego nadejścia zimowej
pogody i od razu należycie to wykorzystaliśmy. W Harrachovie mróz ściska już
od tygodnia, a więc odpowiednio z tego korzystamy! Wszystkimi siłami
rozpoczęliśmy produkcję zapasów śniegu, oszukując nieco Ducha Gór, który
jak na razie za wiele śniegu to nam nie zesłał.
Pierwsze armatki śnieżne ruszyły na nartostradach Czerwona II do Harrachova
oraz na niebieskiej. Dośnieżamy teraz bez przerwy. W weekend temperatura
spadała w nocy nawet do -25°C i nasi "śniegowi" pracownicy nieźle na służbie
marzli. Później rozpoczęliśmy dośnieżać także czerwoną nartostradę w
kierunku Rýžoviště, na której zapas śniegu też zaczyna być wystarczający. Za pracę wezmą się teraz kierowcy, którzy
nawiane gromady śniegu będą rozgarniać, aby na całej długości i szerokości stoku przygotować jednolitą warstwę
śniegu.
Jest czas ferii, dla uczniów koniec pierwszego semetru a pobyt w Harrachovie może być nagrodą za
dobre świadectwo.
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Już w sobotę 1.2. będzie można wybrać z trzech stoków, jakie są na Czarciej Górze. Nartostrada Czerwona II
do Harrachova jest w doskonałym stanie a od soboty będzie można skorzystać także z jazd wieczornych, które
oferujemy w jej dolnej części, gdzie znajduje się oświetlony wyciąg Doplík. Będzie on od soboty kursował aż do
godziny 20.00. Przed jazdami wieczornymi każdorazowo stok jest ratrakowany, aby nartostrada była znów niczym
nowa.
W sobotę więc szykuje się świetne szusowanie na nartach na trzech nartostradach. Do wyboru Czarcia
Góra lub Rýžoviště, gdzie będzie można zjeżdzać po czerwonej lub niebieskiej nartostradzie.
Zapraszamy więc wszystkich miłośników sportów zimowych do Harrachova na wspaniałe białe
szaleństwo!

Trasy zjazdowe
Czerwona II.

40-55 cm

Czerwona I.

cm

Niebieska

40-55 cm

Czarna

cm

Oświetlony stok

35-45 cm

Kalendarz imprez:
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

-

9.2.2014

15.2.2014

-

Dynastar Open Cup. Otwarte zawody w slalomie gigancie pod nazwą Dynastar Open
15.2.2014 Cup. Zawody będą rozgrywane w 8 kategoriach, walka będzie o wartościowe nagrody
rzeczowe, nie zabraknie też bezpłatnego testowania nart Dynastar.

-
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