Ski areál Harrachov - Čertova hora
Popis resortu
Ski areál Harrachov se rozkládá v západní části Krkonoš na svazích Čertovy hory, která je známá
hlavně díky skokanským můstkům.

V současné době vám nabízí bezmála 8 km špičkových sjezdovek upravovaných až do jara. Jedná se
o dvě červené, jednu černou a jednou modrou trať.Výhodou je, že výstupní stanice obou lanovek jsou
blízko sebe. Tím pádem si můžete vybírat sjezdovky až na vrcholu podle nálady. V areálu jsou ještě
dva vleky. Amálka je trochu stranou, ale lze ji využít k přiblížení k lanovkám. Pak je zde vlek Doplink.
Ten bývá v provozu při večerním lyžování. V blízkosti velkých můstků je pro milovníky adrenalinu
k dispozici snowpark. Lepší představu si uděláte nad mapou. Při placení jízdného je v nabídce celá
řada variant. Držitelům HARRACHOV CARD jsou poskytovány slevy. Proto si pročtěte sezonní ceník
předem. Na stránkách areálu je možné si zakoupit skipas on-line
Své služby zde poskytuje zájemcům i několik lyžařských škol. Jsou určené těm nejmenším, ale
i zdatnějším lyžařům, kteří chtějí vylepšit své dovednosti.K lanovkám vás zaveze skibus, který je zde
v zimní sezoně běžně v provozu. Pro držitele HARRACHOV CARD je zdarma. Přiveze vás ke
sjezdovkám i z centrálního parkoviště, na kterém si můžete zajistit parkovací místo on-line.
K načerpání nových sil můžete využít Restauraci STONE, kterou najdete přímo u spodní stanice
lanovky v Harrachově.

Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.682778,15.450833
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.712222,15.423056
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.819167,15.344167
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.718889,15.396944
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.729444,15.478889
Obsluhoval jsem anglického krále: , GPS: 50.743611,15.335

Příběhy, které se odehrály v okolí
Harrachov a první ski: , GPS: 50.7720863,15.4314213
Za tajemným třpytem safírů: , GPS: 50.8184794,15.3454848

Doporučená místa
Orea Resort Sklář: , Tel: +420481560111, Email: sklar@orea.cz, Adresa: Harrachov 520,
GPS: 50.7760189,15.4307897
Hotel Jizerka4: , Tel: +420725688677 , Email: rezervace@hotel-jizerka.cz, Adresa: Jizerka 4,
Kořenov, GPS: 50.8150553,15.3521994
Hotel Montanie: , Tel: +420483383265, Email: montanie@montanie.cz, Adresa: Soušská 791,
Desná v Jizerských horách, GPS: 50.7913803,15.3224664

