Bike park Ještěd
Opis ośrodka
Dolna stacja kolejki Skalka, do której prowadzą ślady opon rowerowych, znajduje się rzut beretem od
Liberca i można tam dojechać tramwajem z centrum miasta.

Wyżej, w pięknych lasach, rozkłada się Bike park Ještěd, ośrodek głównie zjazdowy, o długiej
(również zawodniczej) historii. Trasa La Spaghetta to niezliczone bandy, odcinki techniczne, skoki,
ale również piękne widoki na Liberec i okolicę, z kolei czysto zjazdowa El Masacre Downhill
„zachęca“ kamieniami i wystającymi korzeniami, a poprowadzona w dziewiczym lesie Turistická
łączy gładkie odcinki ze świetną zabawą na bandach i muldach. Stowarzyszenie Freeride Team
Ještěd cały czas poprawia i rozwija trasy, ale również dba o inne atrakcje – na przykład pumptrack
na dolnej stacji kolejki. Nie zapomniano również o wypożyczalni rowerów i hulajnóg, ani o czymś do
przekąszenia po całym dniu jazdy.
Destynacja

Czechy Północne

Trasa

0 km | 3 Godziny

Nawierzchnia

Trasy La Spaghetta (B1) – średnio trudna trasa freeride, na której znajdziesz
wszystko - bandy, skoki, kilka drewnianych przeszkód i wymagający teren
Turistická (B2) – łatwa trasa wzdłuż leśnej drogi, z licznymi bandami, małymi
hopkami i muldami, którą można pokonać w całości, albo bez problemu
objechać zbyt trudne fragmenty El Masacre Downhill (B3) – trudna trasa
zjazdowa, do której dojeżdża się krótkim fragmentem „spaghetti“ B1; na
odcinkach czysto zjazdowych nie brakuje korzeni i kamieni, a cała trasa jest
wymagająca technicznie, przeznaczona dla doświadczonych riderów na
rowerach z dużym skokiem

Rodzaj aktywności Singletrack

Miejsca w okolicy znane z filmów
Jára Cimrman ležící, spící: , GPS: 50.774444,15.068333
Obsluhoval jsem anglického krále: , GPS: 50.761389,15.046667
Pyšná princezna: , GPS: 50.723699,15.061387
Vystoupejte na dominantu Severních Čech.: , GPS: 50.732523,14.984389

Historie, które miały miejsce w okolicy
Proč chtěl Hitler stavět pod Ještědem tunel: , GPS: 50.7326872,14.9845903
Zvonící viadukt: , GPS: 50.7744489,14.9334015

Polecane miejsca
Penzion Vital: , Tel: +420608884202, Email: info@penzion-vital.cz, Adresa: K Fojtce 154,
Liberec - Radčice, GPS: 50.8095658,15.0589428
Apartmá SunGarden Liberec: , Tel: +420774454239, Email: rezervace@apartmaliberec.cz,
Adresa: Venušina 897/5, Liberec 1, GPS: 50.77422,15.0476411
EKOPark Liberec: , Tel: +420776454238, Email: info@ekoparkliberec.cz, Adresa: Venušina
897/5, Liberec 1, GPS: 50.77422,15.0476411
Penzion a apartmány Gloria: , Tel: +420777772277 , Email: gloriachrastava@gmail.com,
Adresa: nám. 1. Máje 45, Chrastava, GPS: 50.8173219,14.9697678
Penzion Gloria - restaurace: , Tel: +420488880101, Email: gloriachrastava@gmail.com,
Adresa: nám. 1. Máje 45, Chrastava, GPS: 50.8173219,14.9697678
Apartmány Terasy Café: , Tel: +420606608081, Email: recepce@terasycafe.cz, Adresa:
Pavlovická 1417/1, Liberec 1, GPS: 50.7734892,15.0552142

