Ośrodek narciarski Klinovec
Opis ośrodka
Największy ośrodek narciarski w zachodniej części Czech to ośrodek narciarski Klinovec. Znajduje
się na wysokości od 860 do 1244 m. n. p. m., a jego historia sięga początków XX wieku. Ośrodek
oferuje 18,9 km tras zjazdowych i tras narciarskich o różnym stopniu trudności.

Dla doświadczonych narciarzy znajduje się tu czarny stok U Zabitého, cztery stoki narciarskie
zadowolą zdolnych narciarzy, a dla tych początkujących i rodzin z dziećmi wyznaczone są lokalne,
niebieskie szlaki. Jachimowski stok narciarski o długości 2950 metrów i szerokości 100 metrów jest
jednym z najdłuższych i najszerszych w Republice Czeskiej. Nie brakuje również możliwości
wieczornej jazdy na nartach, parków nauki dla dzieci z ruchomymi chodnikami, toru freeride
i popularnego Funparku z licznymi sztucznymi przeszkodami oraz skokami. Transport narciarzy
zapewniają cztery wyciągi krzesełkowe oraz kilka wyciągów. Wszystkie wyciągi krzesełkowe kończą
się praktycznie w jednym miejscu na szczycie góry Klinovec. Nasi goście mogą zatem łatwo
i wygodnie wypróbować więcej stoków.
Ośrodek narciarski oferuje usługi szkoły narciarskiej, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, serwis
narciarski oraz wiele innych profesjonalnych usług. W pobliskich chatach górskich, pensjonatach
i hotelach znajduje się również wiele miejsc parkingowych i noclegowych, restauracji, kiosków
z przekąskami. Oczywistość stanowi sztucznie naśnieżanie stoków. Ośrodek narciarski Klinovec jest
częścią Fichtelberg – Klinovec Interchair, który w ramach kilkudniowych karnetów narciarskich
oferuje 34 kilometry tras, 1 kabinową kolejkę linową, 6 wyciągów krzesełkowych oraz 11 wyciągów.
Połączenie z sąsiednim ośrodkiem narciarskim Fichtelberg w Niemczech zapewniają bezpłatne

autobusy dla narciarzy. W okolicy Kíinovca znajdują się dobrze przygotowane trasy biegowe. Latem
najwyższy szczyt Rudaw (Krušných hor) jest popularnym miejscem wypoczynku, popularność zdobył
także miejscowy Trial Park.
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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
Mohykán Krušných hor: , GPS: 50.3958333,12.9680556
Energie z nitra země: , GPS: 50.358056635251,12.935199737549

Polecane miejsca
Hotel Astoria: , Tel: +420353836660, Email: astoria@laznejachymov.cz, Adresa:
T.G.Masaryka 388, Jáchymov, GPS: 50.3601658,12.9334039
Apres restaurant: , Tel: +420737885588, Email: info@apres.cz, Adresa: Háj 219, Loučná pod
Klínovcem, GPS: 50.4046106,12.9842269
Infocentrum Klínovec: , Tel: +420739066379, Email: info@infoklinovec.cz, Adresa: Háj 219,
Loučná pod Klínovcem, GPS: 50.4046106,12.9842269
Hotel Zelený Dům: , Tel: +420775055833, Email: marek.haupt@atlas.cz, Adresa: Boží Dar
46, GPS: 50.4092847,12.9254764
Keilberg Resort: , Tel: +420602524025, Email: recepce@keilbergresort.cz, Adresa: Háj ev. č.
162, Loučná pod Klínovcem, GPS: 50.4146894,12.9964292
Keilberg Resort - restaurace: , Tel: +420602524025, Email: recepce@keilbergresort.cz,
Adresa: Háj ev. č. 162, Loučná pod Klínovcem, GPS: 50.4146894,12.9964292
Pension Barborka: , Tel: +420734474009, Email: info@pensionbarborka.cz, Adresa: Boží Dar
134, Boží Dar, GPS: 50.4106719,12.9214739

