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DŁUGA WIOSNA NA ŚNIEGU W HARRACHOVIE
Błękitne niebo nad głową a pod nogami biały śnieg. Czegóż więcej
mogliby sobie życzyć miłośnicy narciarstwa w czasie pierwszych
tygodni wiosny? A to nie tylko marzenie, bo można je sobie spełnić w
Harrachovie, gdzie wciąż jest wystarczająca ilość śniegu.

Jarní pád cen

Wielkanoc w górach
Śmigus-dyngus, wielkanocne śniadanie i szusowanie na nartach – to idealny
pomysł na spędzenie Świąt Wielkiej Nocy. W Harrachovie na trasach
zjadowych wciąż mnóstwo śniegu.
Do Poniedziałku Wielkanocnego 6.4. czynne będą obie koleje linowe, a więc
także dzieci i mniej doświadczeni narciarze mogą zjeżdżać po popularnej niebieskiej trasie zjazdowej w dzielnicy
Rýžoviště. Można też korzystać z trudniejszej trasy czerwonej.
Kolej linowa Delta w centrum Harrachova będzie czynna także po świętach. Trasę Czerwoną II planujemy
przygotowywać do 19 kwietnia. Wszystko będzie zależało od pogody i warunków.
Promocja Wiosenny zjazd cen
Już od 9 marca co tydzień obniżamy cenę biletów i karnetów o 7%. Będzie tak do końca sezonu zimowego lub do
minimalnej ceny – dorośli 200 CZK, młodzież 180 CZK, dzieci 150 CZK.
W trakcie wielkanocnego weekendu będzie obowiązywał rabat 28% a w Wielkanocny Poniedziałek ceny ponownie
zjadą w dół. Zniżka będzie wynosiła 35%.

Kolejki linowe
LD DELTA

DZIAŁA

LD ALFA

DZIAŁA

LV DOPLIK

DZIAŁA

Prognoza pogody

Zapraszamy serdecznie na wiosenne białe szaleństwo do Harrachova!

Trasy zjazdowe
Czerwona II.

30-50 cm

Czerwona I.

10-40 cm

Niebieska

30-40 cm

Czarna

cm

Oświetlony stok

30-40 cm

Kalendarz imprez:
2.4.2015

-

2.4.2015

Wielkanocny Minijarmark – impreza odbędzie się w hotelu Šedý Vlk, od godz. 16.00
do 18.00 możliwość zakupu towarów wielkanocnych, od godz. 18.00 wielkanocny
program kulturalny.

5.4.2015

-

5.4.2015

Wielkanoc u strażaków – tradycyjnie od godz. 9.30 przed remizą strażacką, w
programie muzyka i poczęstunek.
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