Špindlerův Mlýn
Popis resortu
Skiareál Špindlerův Mlýn je největší a nejznámější horské středisko nejen v Krkonoších, ale i v
Čechách. Jeho nadmořská výška 700 – 1235 metrů nad mořem napovídá, že díky vysokému převýšení
sjezdových tratí si na své přijdou i pokročilí a nároční lyžaři.

Skiareál je rozmístěn na svazích Medvědína, Přední Planiny, Hromovky a Mechovince. Jejich
zasněžené a upravené svahy nabízí bohatý výběr sjezdovek různých délek i obtížností. Lyžaři si
mohou vybrat jedno z pěti středisek, která nabízejí 27 kilometrů sjezdových tratí, 6 sedačkových
lanovek, 11 vleků, dětské parky, snowpark, 2 funtracky a další sportovní aktivity a profesionální
služby.
Svatý Petr je každoročně dějištěm mnoha významných sportovních akcí. Letos se po osmi letech
vrací do Špindlerova Mlýna Světový pohár žen. Své síly poměří světová sjezdařská špička
v disciplínách jako jsou slalom a obří slalom. Středisko láká zdatné lyžaře, kteří si rádi vyzkouší své
umění na černé sjezdovce FIS World Cup. Ti méně odvážní pak mohou vybírat z modrých i červených
tratí. Jedná se o jedno z nejvyhledáva¬nějších českých lyžařských středisek. Areál Hromovka je
oblíbený mezi zkušenějšími lyžaři. Nabízí dlouhé a poměrně členité sjezdovky střední náročnosti, ve
večerních hodinách zde probíhá večerní lyžování na jedné z nejdelších a nejlépe osvětlených
sjezdovek v České republice.
Medvědín je nejvyšším vrcholem Skiareálu Špindlerův Mlýn. Poskytuje přehledné a široké sjezdovky
(červená a černá) pro milovníky svižné jízdy. Šířka až 60 metrů je právem řadí mezi nejširší
sjezdovky v ČR. Pro rodiny s dětmi je ideální areál v Horních Mísečkách. Přepravu lyžařů zajišťuje
čtyřsedačková lanovka, která areál spojuje s Medvědínem. Na Mísečkách najdete mírnou a
dostatečně širokou sjezdovku pro děti i začínající lyžaře. Poslední středisko Labská se nachází
u Labské přehrady na začátku Špindlerova Mlýna. Toto klidné středisko s méně náročnou červenou

sjezdovku využívají také hlavně rodiny s dětmi.
Při nákupu skipasů můžete využít několik variant. Skipas zakoupený na kterékoliv pokladně je platný
na všech lanových drahách a lyžařských vlecích Skiareálu Špindlerův Mlýn. V rámci jednotlivých
areálů je možné zakoupit také regionální skipasy pro konkrétní lanovky a vleky, samozřejmostí jsou
skipasy sezónní. Držitelé návštěvnické karty GOPASS mohou uplatnit slevu na jízdné i další vybrané
služby.
Návštěvníkům, kteří jsou zde ubytovaní, se doporučuje parkovat u svého hotelu a pak k dopravě
využívat skibus nebo taxi. Ostatní návštěvníci mohou využít jedno ze tří neplacených parkovišť. Díky
poskytovaným službám je Špindlerův Mlýn ideálním místem nejen pro dospělé, ale i pro rodinnou
dovolenou. Můžete vyzkoušet sáňkování, snowtubing, kluziště, místní aquapark, wellness a řadu
dalších aktivit. Chcete se naučit něco nového? Pak využijte nabídku jedné z lyžařských a
snowboardových škol. K dalším nabízeným službám patří servis a půjčovny sportovního vybavení,
dětské koutky, řada možností k občerstvení a k příjemnému odpočinku.
Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Iluzionista: , GPS: 50.712371,15.715223
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725138,15.627994
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725212,15.631609
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.729444,15.478889
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

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
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
Friesovy boudy: , Tel: +420724230884, Email: info@friesovyboudy.cz, Adresa: Strážné 95,
GPS: 50.7000169,15.6514228
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
Amenity Resort Špindlerův Mlýn : , Tel: +420724551551, Email: spindl@amenity.cz,
Adresa: Labská 117, Špindlerův Mlýn , GPS: 50.7162894,15.5744992
Amenity Resort Špindlerův Mlýn - restaurace: , Tel: +420724551551, Email:
restaurace.spindl@amenity.cz, Adresa: Labská 117, Špindlerův Mlýn, GPS:
50.7162894,15.5744992
Aparthotel Svatý Vavřinec: , Tel: +420770122121, Email: hotel@svatyvavrinec.cz, Adresa:
Pec pod Sněžkou 355, GPS: 50.6954003,15.7371864
Restaurace Vavřinec: , Tel: +420770199651 , Email: restaurace@svatyvavrinec.cz, Adresa:
Pec pod Sněžkou 355, GPS: 50.6954003,15.7371864
ProFamily Hotel TOP Benecko: , Tel: +420232000808, Email: top@profamily.cz, Adresa:
Štěpanická Lhota 12, Benecko , GPS: 50.6545942,15.545665
ProFamily Hotel TOP Benecko - restaurace: , Tel: +420232000808, Email:
top@profamily.cz, Adresa: Štěpanická Lhota 12, Benecko, GPS: 50.6545942,15.545665

