Skiareál Tanvaldský Špičák
Popis resortu
Lyžařské středisko Tanvaldský Špičák se nachází u obce Albrechtice zhruba 5 kilometrů
severozápadně od Tanvaldu. Jedná se o největší lyžařský areál v Jizerských horách a patří mezi
nejvýznamnější zimní střediska v České republice.

V nadmořské výšce 540 – 800 metrů naleznete sjezdové tratě všech obtížností, které uspokojí nároky
každého lyžaře. Na zdejších kvalitních sjezdovkách se dokonce pravidelně konají mezinárodní
lyžařské soutěže. Na Tanvaldském Špičáku se nachází přes 8 kilometrů kvalitních a udržovaných
sjezdovek. Každý lyžař si může vybrat z 9 odlišných tratí. Čtyři z nich jsou nejlehčí modré, dále jsou
v areálu tři středně náročné červené a jedna obtížná černá. Nejdelší zdejší trať je dlouhá
1700 metrů, pět sjezdovek má délku přes jeden kilometr. Všechny jsou profesionálně upravovány a
zasněžovány po celou lyžařskou sezónu, která zpravidla končí až v dubnu. Pro snowboardisty je zde
připravena oblíbená U-rampa ve snowparku Pod lesem.
Středisko nabízí také večerní lyžování na Špičáku II. Pro nejmenší návštěvníky a začínající lyžaře
provozuje areál lyžařskou školu. Školení instruktoři poskytují profesionální výuku lyžovaní
i snowboardingu. Většina z padesáti instruktorů, kteří působí ve skiareálu, hovoří alespoň jedním
cizím jazykem, takže škola přijímá i zahraniční žáky. Dětské uzavřené hřiště a sjezdové plochy
lyžařské školy jsou vybaveny atrakcemi pro zpestření výuky. Škola slouží jak pro výuku a zlepšení
lyžařských dovedností, tak jako vyhledávané hlídání dětí. Přepravu návštěvníků lyžařského střediska
zajišťuje čtyřsedačková lanovka s kapacitou až 2400 osob za hodinu. Dále zde najdete 4 vleky a
dětské centrum Sun Kid disponuje lanovým vlekem a pojízdným pásem. Celkem za hodinu odbaví

areál kolem 6000 lyžařů a snowboardistů.
Pro návštěvníky je ve skiareálu k dispozici bezplatné parkoviště. Samozřejmostí jsou také půjčovny a
servis lyžařského a snowboardového vybavení, testovací centrum, občerstvení na vrcholu Špičáku
i přímo u sjezdovek. Stejně tak je možné přímo u sjezdovek nebo v blízkém okolí využít mnoho
ubytovacích kapacit a místních restaurací. Skiareál Tanvaldský Špičák je součástí Skiarény Jizerky,
která dále zahrnuje střediska Bedřichov a Severák. Lze tak v rámci celého rezortu využít až
17 kilometrů upravených sjezdovek všech náročností. Mezi jednotlivými středisky jezdí pravidelný
skibus a je možné využít vícedenní skipas. Středisko Tanvaldský Špičák nabízí možnost zakoupení
skipasů online. Na návštěvníky zde čeká příjemné prostředí s krásným výhledem do okolní krajiny a
je ideálním místem pro trávení rodinné dovolené.
Destinace

Českolipsko a Jizerské hory

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.819167,15.344167
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.718889,15.396944
Obsluhoval jsem anglického krále: , GPS: 50.743611,15.335

Příběhy, které se odehrály v okolí
Jizerský masakr rozběsněnou vodou: , GPS: 50.8002775,15.2772219
Lyžování pod jubilejní rozhlednou Františka Josefa I.: , GPS: 50.751111,15.2825
Za tajemným třpytem safírů: , GPS: 50.8184794,15.3454848
Vysněná rozhledna: , GPS: 50.71182,15.233021

Doporučená místa
Hotel Rehavital***: , Tel: +420483317591, Email: info@rehavital.cz, Adresa: Jugoslávská
11/30 (recepce vchod z ulice Korejská), Jablonec nad Nisou, GPS: 50.7254889,15.1684511
Malá Normandie: , Tel: +420728669927, Email: info@mala-normandie.cz, Adresa: Držkov 70,
GPS: 50.68872,15.3035269
Penzion UKO : , Tel: +420734684666, Email: recepce@uko.cz, Adresa: Bedřichov 300, GPS:
50.7869167,15.1522683
Restaurace UKO: , Tel: +420734684666, Email: recepce@uko.cz, Adresa: Bedřichov 300,
GPS: 50.7869167,15.1522683
Hotel Jizerka4: , Tel: +420728169990, Email: rezervace@hotel-jizerka.cz, Adresa: Jizerka 4,
Kořenov, GPS: 50.8150553,15.3521994
Horská chata Smědava - restaurace: , Tel: +420732878790, Email: info@smedava.com,
Adresa: Bílý Potok 163, GPS: 50.8434722,15.2743389
MONTANIE RESORT: , Tel: +420483383265, Email: montanie@montanie.cz, Adresa:
Soušská 791, Desná v Jizerských horách, GPS: 50.7913803,15.3224664
Penzion U Lakomce: , Tel: +420724958678, Email: info@ulakomce.cz, Adresa: Údolní ev.č.
82, Desná, GPS: 50.7636917,15.3013644

