Skiareál Paseky nad Jizerou
Popis resortu
Lyžařské středisko Paseky nad Jizerou leží v Krkonošském národním parku zhruba 10 kilometrů od
Jablonce nad Jizerou. Toto malebné středisko rádi navštěvují jak zdatní lyžaři a snowboardisté, tak
rodiny s dětmi a začátečníci. Skiareál Paseky nad Jizerou se rozkládá v nadmořské výšce 640 až 860
metrů.

Milovníci sjezdového lyžování zde mohou využít celkem 4 vleky a jednu sedačkovou lanovku. Celková
přepravní kapacita je téměř 6000 osob za hodinu. Sportovní areál nabízí 5 modrých a 4 červené
sjezdovky, jejich celková délka je 10 kilometrů. Velkým lákadlem tohoto střediska jsou dva
snowparky. První z nich se jmenuje Snowpark 686. Název získal pro svou délku 686 metrů, najdete
ho na modré sjezdovce a je určený hlavně pro zkušené borce, kteří své dovednosti mohou prověřit na
umělých skocích a překážkách.
Druhý se nazývá Pizár, nachází se také na modré sjezdovce, měří 700 metrů a je vhodný především
pro děti a začátečníky. Téměř všechny sjezdovky včetně obou snowparků jsou vybaveny systémem
umělého zasněžování. Areál využívá bezkontaktní skipasy i dotykové karty. Večerní lyžování je
umožněno na modré sjezdovce Johanka, která měří 230 metrů. Mezi velmi žádané služby dnes patří
nabídka lyžařské školy a dětského parku. Skiareál Paseky nad Jizerou nabízí obojí. Lyžařské školy
využívají dva vleky, v dětské části areálu je k dispozici lano a zábavné překážky. Pod vedením
zkušených instruktorů se mohou učit i úplní začátečníci. Zdatnější sportovci se pak mohou
zdokonalovat ve svých dovednostech a získávat nové zkušenosti. Výukové lekce jsou vhodné pro
lyžaře i snowboardisty.

Pokud nejste majiteli lyží či snowboardů, nebo si zkrátka chcete jen příležitostně zasportovat na
upraveném svahu, areál poskytuje půjčovnu veškerého lyžařského a snowboardového vybavení
včetně nezbytného servisu. K úplné spokojenosti všech návštěvníků tohoto střediska přispívá
i možnost výběru ze čtyř parkovacích ploch. První parkoviště je u dolní stanice lyžařských vleků,
druhé u dolní stanice lanové dráhy. Zbylé jsou u Pensionu Sokol a u místní prodejny Konzum.
Všechny parkovací plochy jsou bezplatné. Pokud budete znaveni sportovními výkony, můžete si
odpočinout a relaxovat v některém z bufetů, kiosků nebo hostinců, které poskytují širokou nabídku
občerstvení. V okolí střediska najdete také dostatek hotelů, penzionů, apartmánů a horských chat,
které nabízí různé úrovně ubytování. Pokud preferujete běžecké lyžování, Skiareál Paseky nad
Jizerou je pro vás tou správnou volbou. Na běžecký okruh okolo Bílé skály se můžete napojit přímo
u horních stanic vleků. Běžecké tratě pak navazují na Krkonošskou lyžařskou cestu a Jizerskohorskou
magistrálu. Středisko Paseky nad Jizerou patří mezi oblíbené zimní lyžařské areály. Nabízí širokou
škálu sportovních aktivit, kouzelnou krajinu národního parku a klidnou a pohodovou atmosféru.
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: 50.646389,15.416111
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.718889,15.396944
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.729444,15.478889
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.646667,15.414722
Obsluhoval jsem anglického krále: , GPS: 50.743611,15.335

Příběhy, které se odehrály v okolí
Harrachov a první ski: , GPS: 50.7720863,15.4314213

Lyžování pod jubilejní rozhlednou Františka Josefa I.: , GPS: 50.751111,15.2825

Doporučená místa
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

