Skipark Filipovice
Popis resortu
SKIPARK Filipovice se nachází přímo v srdci chráněné krajinné oblasti v malebném podhůří
Jeseníků, pouze jednu zastávku skibusu od úpatí lyžařského areálu Červenohorského sedlo, přímo u
hlavní cesty ve směru na Jeseník.

Ojedinělá poloha s vynikající dostupností přímo u hlavní trasy spolu s variabilitou areálu k lyžování,
uspokojí jak vyznavače rodinného lyžování a sportovního lyžování, tak snowboardingu. Návštěvníkům
je k dispozici moderní systém zasněžování, večerní lyžování nebo výuka pro nejmenší lyžaře. Další
možností je posezení v útulné horské restauraci přímou u vleku. Součástí restaurace je i venkovní
terasa, která nabízí nezapomenutelný výhled do horského údolí Filipovic i na samotný svah.
SKIPARK Filipovice je vynikajícím výchozím bodem pro běžeckou trať až do Jeseníku. Parkování je
v areálu zdarma.
Celý areál zaručuje optimální podmínky pro individuální lyžování i rodinné lyžování, a to hlavně díky
rozmanitosti terénu, který uspokojí požadavky jak vyznavačů nenáročného lyžování, sportovního
lyžování, tak milovníky snowboardingu, kteří mohou využít sedačkovou lanovku s rozjezdovým
nástupním pásem, dvou lanových vleků, tří sjezdovek střední obtížnosti s celkovou délkou 2 600 m a
s přepravní kapacitou 2 700 os./hod.
K dispozici je také lyžařská škola PROFI SKI & BOARD SCHOOL, půjčovna lyží a ski servis, kde je
možnost zapůjčení kompletního lyžařského vybavení i uschování lyží. Děti mají k dispozici pohyblivý
pás, k povyražení zde může sloužit i snowtubing (sněžné čluny). Dobrá je zde dostupnost díky
skibusu. Je zde velká nabídka ubytování v soukromí, v penzionech a v hotelech různých kategorií.

Lyžařské středisko je v provozu denně od 8.45 do 16.30 hod. a večerní lyžování v době od 18.00 do
21.00 hod. Při večerním lyžování bývá pravidelně v provozu i sedačková lanovka, což zaručuje
večerní lyžování na sjezdovce dlouhé 1 000 m, jedné z nejdelších večerních (či nočních) lyžování
v Jeseníkách. Samozřejmostí je také moderní umělé zasněžování a denní úprava sjezdovek. Pro
vyznavače snowboardingu je v prostorách areálu připraven kvalitní snowboard park. Příznivce
běžeckých stop potěší kvalitně upravované běžkařské tratě umožňující rekreační výlety do blízkého
okolí s nezapomenutelnými výhledy na krajinu jesenických hor.
Destinace

Severní Morava a Slezsko

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Příběhy, které se odehrály v okolí
Vincenz Priessnitz versus Johann Schroth: , GPS: 50.2408369,17.1879164
Moravský ledovec: , GPS: 50.0836111,17.2313889
Na běžkách kolem jednoho z divů Česka: , GPS: 50.0712992,17.15671
Léčivá síla zimní přírody: , GPS: 50.2246249,17.1980471

Doporučená místa
Areál Skiland - restaurace: , Tel: +420773756625, Email: restaurace@skiland.cz, Adresa:
Ostružná 66E, Ostružná, GPS: 50.18535,17.05083611
Areál Skiland: , Tel: +420777254542, Email: skiland@skiland.cz, Adresa: Ostružná 66E,
Ostružná, GPS: 50.18535,17.05083611
Autocamping Bobrovník, Lipová-lázně: , Tel: +420584411145, Email: camp@bobrovnik.cz,
Adresa: Lipová-lázně, GPS: 50.22464167,17.17430278
Hotel Andromeda: , Tel: +420728571971, Email: recepce@hotel-andromeda.cz, Adresa:
Ramzová 36, Ostružná, GPS: 50.1935528,17.06502
Hotel Andromeda - restaurace: , Tel: +420728571971, Email: recepce@hotelandromeda.cz, Adresa: Ramzová 36, Ostružná, GPS: 50.1935528,17.06502
Stálá expozice hudebních nástrojů Ostružná: , Tel: +420777254542, Email:
skiland@skiland.cz, Adresa: Ostružná 66E, Ostružná, GPS: 50.18535,17.05083611
Hotel Starý Mlýn: , Tel: +420778424545, Email: info@cyklohotelstarymlyn.cz, Adresa: K
Vodě 15, Jeseník, GPS: 50.2116236,17.2256406
Hotel Starý Mlýn - restaurace: , Tel: +420778424545, Email: info@cyklohotelstarymlyn.cz,
Adresa: K Vodě 15, Jeseník, GPS: 50.2116236,17.2256406
Penzion U Petra: , Tel: +420776297457, Email: Upetra@post.cz, Adresa: Lipovská 328/115,
Jeseník, GPS: 50.2277553,17.1796978
Penzion U Petra - restaurace: , Tel: +420776297457, Email: Upetra@post.cz, Adresa:
Lipovská 328/115, Jeseník, GPS: 50.2277553,17.1796978
Schrothovy léčebné lázně: , Tel: +420777457111, Email: recepce@lazne-lipova.cz, Adresa:
Dolní Lipová 382, Lipová-lázně, GPS: 50.2285461,17.1469383

