Ośrodek narciarski Harrachov – Čertova hora
Opis ośrodka
Ośrodek narciarski Harrachov jest położony w zachodniej części Karkonoszy w miasteczku górskim o
tej samej nazwie. Harrachov należy do bardzo znanych ośrodków turystycznych, który oferuje
wspaniałe warunki narciarskie przez cały okres zimowy.

Ośrodek narciarski Harrachov – Čertova hora oferuje znakomicie przygotowane trasy zjazdowe
o różnym poziomie trudności. Tutejsze trasy zjazdowe są odpowiednie dla rodzin z dziećmi,
sportowców rekreacyjnych oraz doświadczonych narciarzy i snowboardzistów. W ośrodku jest jedna
trudniejsza czarna trasa zjazdowa, dwie czerwone i dwie niebieskie trasy zjazdowe, zbocze
ćwiczeniowe dla dzieci oraz należący do ulubionych snowpark. Transport narciarzy zapewniają trzy
krzesełkowe kolejki linowe oraz jeden wyciąg. Wszystkie zbocza posiadają sztuczne zaśnieżanie
i oferują możliwość wieczornego szosowania.
Do najbardziej ulubionych usług należy przedszkole dla dzieci, szkółka narciarska, wypożyczalnia
sprzętu narciarskiego lub profesjonalny skiserwis. Miłośnicy narciarstwa biegowego docenią
wyśmienicie przygotowane trasy. W ośrodku oraz bezpośrednio w Harrachowie można znaleźć wiele
punktów gastronomicznych, restauracji oraz barów górskich. Nie brak również sklepów, hoteli,
pensjonatów, apartamentów oraz przytulnych schronisk górskich. W ośrodku narciarskim kursuje
regularnie skibus.

Harrachov jest wspaniałym miejscem do spędzenia aktywnego urlopu o każdej porze roku. W lecie
można skorzystać z lokalnych ścieżek rowerowych, poświęć czas turystyce górskiej, podziwiać
skocznie narciarskie oraz piękną przyrodę Karkonoszy. Podczas całego roku ośrodek sportowy
oferuje wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu.
Destynacja

Czechy Północne

Trasa

0 km | 0

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Narciarstwo

Miejsca w okolicy znane z filmów
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.682778,15.450833
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.712222,15.423056
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.819167,15.344167
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.718889,15.396944
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.729444,15.478889
Obsluhoval jsem anglického krále: , GPS: 50.743611,15.335

Historie, które miały miejsce w okolicy
Harrachov a první ski: , GPS: 50.7720863,15.4314213
Za tajemným třpytem safírů: , GPS: 50.8184794,15.3454848

Polecane miejsca
Hotel Jizerka4: , Tel: +420728169990, Email: rezervace@hotel-jizerka.cz, Adresa: Jizerka 4,
Kořenov, GPS: 50.8150553,15.3521994
Montanie Resort: , Tel: +420483383265, Email: montanie@montanie.cz, Adresa: Soušská
791, Desná v Jizerských horách, GPS: 50.7913803,15.3224664
Chata na Souši: , Tel: +420704011088, Email: chatanasousi@seznam.cz, Adresa: Soušská
610, Desná , GPS: 50.7847806,15.3218133
Chata na Souši - restaurace: , Tel: +420704011088, Email: chatanasousi@seznam.cz,
Adresa: Soušská 610, Desná, GPS: 50.7847806,15.3218133

