Skiareál Herlíkovice - Bubákov
Popis resortu
Hledáte to nejlepší lyžování pro celou rodinu? Pak navštivte Skiareál Herlíkovice & Bubákov, který
se nachází 4 kilometry od známého horského městečka Vrchlabí v Krkonoších. Vlastně jsou zde
propojeny dva lyžařské areály se sjezdovkami všech stupňů obtížnosti. Proto je zimní středisko
vhodné také pro lyžařské výcviky.

Spokojeni budou začátečníci i pokročilí sjezdaři. Denně jsou pro ně strojově upravované rozmanité
tratě s různou náročností, délkou i převýšením. Většina svahů je vybavena systémem umělého
zasněžování. Černá závodní sjezdovka prověří zdatnost těch nejlepších sportovců, má délku
1550 metrů a převýšení 410 metrů.
V areálu pak najdete 6 méně obtížných červených tratí, několik modrých svahů pro začínající lyžaře
a mírné spojovací trasy mezi jednotlivými sjezdovkami a vleky. Celková délka všech sjezdovek je více
jak 12 kilometrů. Milovníci adrenalinu určitě vyzkouší zdejší snowpark, který nabízí umělé skoky a
překážky. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo si oblíbili večerní lyžování. Středisko provozuje 3 kilometry
osvětlených sjezdových tratí a večerní lyžování probíhá několikrát týdně.
Nejmenší návštěvníci mohou své dovednosti trénovat ve dvou dětských parcích s lanem nebo
pojízdným kobercem, nechybí tu ani oblíbený kolotoč a další atrakce pro zpestření výuky. Na vrchol
sjezdovek vás vyvezou dvě pohodlné čtyřsedačkové lanovky nebo některý z pěti dalších vleků.
V areálu se nachází také kabinková lanovka, která má nástupní stanici u jedné z parkovacích ploch.
Parkování mají návštěvníci k dispozici zdarma. V nabídce jsou časové i bodové jízdenky, rodinné
balíčky a během zimní sezony jsou poskytovány různé akční slevy.

Pokud nechcete vážit cestu vlastním vozem, do střediska se můžete zdarma dostat také skibusem.
Své služby nabízí zájemcům místní lyžařská škola, která poskytuje výuku pro nejmenší i pro dospělé,
pro začátečníky i pro pokročilé lyžaře a snowboardisty. Občerstvení se sociálním zázemím najdete na
několika místech areálu. Většinou u dolních i horních stanic vleků a lanovek. V případě zájmu jsou
vám k dispozici půjčovny lyžařského vybavení, profesionální servis a obchody se značkovým
sportovním zbožím.
Milovníci běžeckého lyžování mohou vyrazit do bílé stopy. V okolí jsou kvalitní a pravidelně
udržované běžecké tratě. Ubytování naleznete v některém z hotelů nebo penzionů, případně v horské
boudě přímo u lyžařského střediska. Pokud si vyberete tento areál, nebudete určitě litovat.
Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725138,15.627994
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725212,15.631609
S tebou mě baví svět: , GPS: 50.675833,15.685278
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.725751,15.605887
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.72751,15.606173
Kdo si nenakrad, musí to brát, jako že nevyhrál.: , GPS: 50.631049,15.610506
Ti kluci si vážně nedaj říct. Podívej se, Boženko. Teď byli v sámošce, nakoupili...: ,
GPS: 50.686389,15.718056
Prosím vás, prosím vás pěkně, nevíte, kde je tady ozdravovna Radost?: , GPS:
50.725376,15.606278

Příběhy, které se odehrály v okolí
Malé Alpy ve střední Evropě: , GPS: 50.678654658752,15.724240808398
Na co ráda vzpomíná Šárka Strachová: , GPS: 50.6663334,15.5481721
Ráj zimních dobrodružství: , GPS: 50.656160506107,15.592923803149

Doporučená místa
Wellness hotel Skalka: , Tel: +420602293398, Email: info@skalkabenecko.cz, Adresa:
Benecko 196, GPS: 50.666375,15.54758333
Wellness hotel Skalka - restaurace: , Tel: +420602293398, Email: info@skalkabenecko.cz,
Adresa: Benecko 196, GPS: 50.666375,15.54758333
Friesovy boudy: , Tel: +420724230884, Email: info@friesovyboudy.cz, Adresa: Strážné 95,
GPS: 50.7000169,15.6514228
Hotel Savoy, Member of Asten Hotels: , Tel: +420483731111, Email:
reservations@savoy.cz, Adresa: Harrachova 23, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.7269,15.6055
Orea Resort Horal: , Tel: +420499461111, Email: horal@orea.cz, Adresa: Svatopetrská 280,
Špindlerův Mlýn, GPS: 50.7271681,15.6262522
Hotel Jelínek***: , Tel: +420499329626, Email: info@jelinek-spindl.com, Adresa: Bedřichov
43, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.7258111,15.6054511
Wellness Hotel Gendorf : , Tel: +420499429629, Email: hotelgendorf@gendorf.cz, Adresa:
Krkonošská 153, Vrchlabí , GPS: 50.6258842,15.6124983
Restaurace Mincovna : , Tel: +420499429635, Email: info@mincovna.cz, Adresa:
Krkonošská 153, Vrchlabí , GPS: 50.6258842,15.6124983
Penzion Hendrych : , Tel: +420702128588, Email: info@pivohendrych.cz, Adresa: Horská
192, Vrchlabí , GPS: 50.6549022,15.6032733
Penzion Hendrych - restaurace: , Tel: +420702128588, Email: info@pivohendrych.cz,
Adresa: Horská 192, Vrchlabí, GPS: 50.6549022,15.6032733
Rodinný pivovar Hendrych: , Tel: +420702128588, Email: info@pivohendrych.cz, Adresa:
Horská 192, Vrchlabí, GPS: 50.6549022,15.6032733
Hotel Start: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa: Bedřichov 17,
Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Hotel Start - restaurace: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa:
Bedřichov 17, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Pension SILVA : , Tel: +420608447706, Email: info@pension-silva.cz, Adresa: Špindlerův
Mlýn 242, GPS: 50.7257125,15.6131217

