Ośrodek narciarski Plešivec
Opis ośrodka
Jeden z najnowszych ośrodków narciarskich w Czechach znajduje się zaledwie 16 km od słynnego na
całym świecie uzdrowiska Karlowe Wary. Nowoczesne centrum znajduje się w pobliżu miejscowości
Abertamy w Rudawach (Krušných horách). Zapewnia zróżnicowane profile trasy dla początkujących,
rodzin z dziećmi oraz uzdolnionych i doświadczonych narciarzy.

Ośrodek narciarski oferuje dziewięć tras zjazdowych o łącznej długości 12 km. Wszystkie są
sztucznie naśnieżane, wystarczająco szerokie i profesjonalnie ratrakowane. Znajduje się tu pięć
niebieskich stoków, dwie średnio trudne czerwone i dwie trudne czarne trasy zjazdowe. Lokalny
park dla dzieci jest wyposażony w cztery taśmociągi, karuzelę, tunel, zwierzęce figury oraz inne
zabawne przeszkody. Nie brakuje również możliwości wieczornej jazdy na sztucznie oświetlonych
stokach. Transport narciarzy zapewniają trzy wyciągi krzesełkowe i dwa inne wyciągi.
Goście mogą korzystać z dwóch parkingów z wieloma miejscami, wypożyczalni sprzętu sportowego,
centrum testowego marek Atomic i Salomon, szkoły narciarskiej oraz profesjonalnego serwisu
narciarskiego. Na samym szczycie góry Plešivec znajduje się zabytkowa wieża widokowa, restauracja
górska i hotel. W sąsiedztwie wzniesiono nowoczesny wellness hotel Orion z wyśmienitą restauracją.
Bezpośrednio przy stokach narciarskich znajdują się także inne bary i restauracje.
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Historie, które miały miejsce w okolicy
Dary nejvýše položeného českého města: , GPS: 50.408635532069,12.924977155762
Radonové lázně: , GPS: 50.358741117046,12.934856414795
Energie z nitra země: , GPS: 50.358056635251,12.935199737549

Polecane miejsca
Ubytování Picura: , Tel: +420603820255, Email: picura@seznam.cz, Adresa: Hamerská 34,
Horní Blatná, GPS: 50.389525,12.76831667
Penzion Pegas: , Tel: +420353851000, Email: jkpegas@jkpegas.cz, Adresa: Děpoltovice 1,
Nová Role, GPS: 50.28868056,12.81983056
Hotel Astoria: , Tel: +420353836660, Email: astoria@laznejachymov.cz, Adresa:
T.G.Masaryka 388, Jáchymov, GPS: 50.3601658,12.9334039
Pension Pstruží : , Tel: +420727882732, Email: ubytovani@pension-pstruzi.cz, Adresa:
Pstruží 27, Merklín - Pstruží, GPS: 50.3460386,12.8267719
Hotel Zelený Dům: , Tel: +420775055833, Email: marek.haupt@atlas.cz, Adresa: Boží Dar
46, GPS: 50.4092847,12.9254764
RS BERNOV Zátiší: , Tel: +420608500478, Email: recepce@bernovzatisi.cz, Adresa: Bernov
ev. č. 36, Nejdek - Bernov , GPS: 50.3233014,12.6913206
Ostrov - Infocentrum Na Zámku: , Tel: +420354224950, Email: ic@ostrov.cz, Adresa:
Jáchymovská 1, Ostrov, GPS: 50.3030967,12.9404994

