Ośrodek narciarski Černá hora - Jánské
Lázně
Opis ośrodka
Ośrodek narciarski Černá hora - Jánské Lázně jest częścią SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, który
składa się z ośrodków narciarskich Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa i Svoboda nad Úpou.
Ośrodek narciarski Černá hora jest położony we wschodniej części Karkonoszy na wysokości od 530
do 1260 m n.p.m. i jest jednym z największych i najczęściej odwiedzanych ośrodków sportów
zimowych w Republice Czeskiej.

Ośrodek narciarski Černá hora znajduje się około 15 kilometrów od Trutnova. Oferuje jedną
z najdłuższych tras zjazdowych w Czechach. Czarna trasa zjazdowa o długości 2,5 km jest
przeznaczona dla bardziej doświadczonych narciarzy oraz 7 czerwonych nartostrad dla
początkujących i rodzin z dziećmi a także kilka niebieskich i łatwiejszych zboczy.
Większość tras zjazdowych jest wyposażona w system sztucznego zaśnieżania są one codziennie
przygotowywane przy pomocy odpowiedniej techniki. Można tu znaleźć mierzony slalom i możliwość
wieczornego szosowania na jednej z najdłuższych sztucznie oświetlanych tras zjazdowych w
Czechach. Transport wszystkich odwiedzających zapewnia ośmiomiejscowa kabinowa kolejka linowa,
czteromiejscowa krzesełkowa kolejka linowa oraz kolejnych 11 wyciągów. Ogólna zdolność
transportowa wynosi 11000 osób na godzinę. Dla najmniejszych narciarzy są przygotowane trzy
parki dziecięce z ruchomymi dywanami, linami dziecięcymi i wieloma innymi zabawnymi pomocami
do nauki.

Ośrodek prowadzi również szkółkę dla początkujących i zaawansowanych narciarzy, wypożyczalnię
sprzętu sportowego, profesjonalny serwis, parking i wiele innych niezbędnych usług łącznie punktów
gastronomicznych i możliwości zakwaterowania. Lokalną atrakcją jest tor saneczkowy o długości
3,5 km. Zapraszamy do skorzystania z jednej z najdłuższych czeskich nartostrad pośród pięknej
krainy Karkonoszy.
Destynacja

Czechy Północne

Trasa

0 km | 0 Godziny

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Narciarstwo

Miejsca w okolicy znane z filmów
Iluzionista: , GPS: 50.712371,15.715223
S tebou mě baví svět: , GPS: 50.675833,15.685278
Ti kluci si vážně nedaj říct. Podívej se, Boženko. Teď byli v sámošce, nakoupili...: ,
GPS: 50.686389,15.718056

Historie, które miały miejsce w okolicy
Malé Alpy ve střední Evropě: , GPS: 50.678654658752,15.724240808398
Léčivé prameny pod Černou horou: , GPS: 50.6310877,15.7818159

Polecane miejsca
Hotel Grund Resort Golf & Ski****: , Tel: +420499421950, Email:
reservation@grundresort.cz, Adresa: Mladé Buky 445, GPS: 50.60028056,15.83418889
Hotel Arnika: , Tel: +420603847303, Email: info@hotelarnika.cz, Adresa: Obchodní 275,
Janské Lázně, GPS: 50.63101667,15.77888056
HOTEL****HORIZONT: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz, Adresa: Velká
Pláň 141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
HOTEL****HORIZONT - restaurace: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz,
Adresa: Velká Pláň 141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
Městské muzeum a TIC Žacléř: , Tel: +420499739225, Email: muzeum@zacler.cz, Adresa:
Rýchorské nám. 10, Žacléř, GPS: 50.6529758,15.9074475
DOTEK - dům obnovy tradic, ekologie a kultury: , Tel: +420739203205 , Email:
pavel.vojtech@ekologickavychova.cz, Adresa: Horská 175, Horní Maršov , GPS:
50.6544197,15.8192067

