Ośrodek narciarski Špičák
Opis ośrodka
Ośrodek narciarski Špičák znajduje się na Szumawie na zboczach góry noszącej tę samą nazwę. Jest
położony na wysokości od 865 do 1202 m n.p.m. w odległości zaledwie kilku kilometrów od granicy z
Niemcami i miasta Železná Ruda. Oferuje różnorodne trasy zjazdowe oraz doskonałe warunki dla
miłośników sportów zimowych.

Ośrodek narciarski Špičák oferuje w sumie 8 kilometrów doskonale przygotowanych narciarskich
tras zjazdowych o różnym poziomie trudności. Znaleźć tu można jedną trudniejszą czarną trasę
zjazdową, dwie średnio trudne czerwone trasy oraz sześć łatwiejszych i łagodniejszych niebieskich
tras. Najdłuższa trasa zjazdowa ma długość 1805 metrów. Trzy oddzielone od siebie zbocza
ćwiczeniowe z własnym wyciągiem są przeznaczone dla szkółki narciarskiej. W ośrodku znajduje się
również jeden z ulubionych snowparków. Transport dla odwiedzających zapewnia czteromiejscowa
kolejka linowa oraz kilka klasycznych wyciągów narciarskich.
Dla dzieci przygotowany jest Penguinland z placem zabaw, figurkami zwierząt oraz innymi
pomocami edukacyjnymi. Park dla dzieci jest wyposażony w ruchomy dywan oraz wyciąg linowy.
Wszystkie trasy zjazdowe są codziennie przygotowywane przez ratrak, większość z nich jest
wyposażona w system sztucznego zaśnieżania, a jedna z nartostrad posiada sztuczne oświetlenie do
wieczornego szosowania. Ośrodek oferuje również profesjonalny serwis narciarski, przechowalnię
bagaży, wypożyczalnię sprzętu narciarskiego oraz centrum testowania Rossignol. Miłośnicy nart
biegowych znajdą tu również wiele dobrze przygotowanych tras.
Bezpośrednio w ośrodku są 3 schroniska górskie, wiele restauracji oraz punktów gastronomicznych.
Zakwaterowanie o wysokim standardzie oraz wiele możliwości wyżywienia można znaleźć również w
okolicy ośrodka. W lecie można skorzystać z lokalnego bikeparku, spędzić czas na turystyce górskiej
lub przejść jedną ze ścieżek edukacyjnych. Špičák jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku
i rodzinnego urlopu o każdej porze roku.
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Rodzaj aktywności Narciarstwo

Historie, które miały miejsce w okolicy
Akce Neptun: , GPS: 49.179435,13.1823088
Lyžování v Královském hvozdu: , GPS: 49.17362,13.2085811

Polecane miejsca
Ubytování "U Beranů": , Tel: +420776776424, Email: info@uberanu.cz, Adresa: K Samotám
424, Železná Ruda, GPS: 49.1352331,13.2384489

