Bike park Ještěd
Popis resortu
Přímo na dosah Liberci, kam až vás místní tramvaj zaveze, končí vyjeté bikové koleje u spodního
nástupiště lanovky Skalka. Nad vámi se rozkládá mezi krásnými hlubokými lesy Bike park Ještěd,
skvěle dostupný, převážně sjezdový bikepark s dlouhou (i závodní) historií, ve kterém můžete řádit
již po hodině a pár minutách jízdy z Prahy.

Na trati La Spaghetta si budete užívat nespočet klopenek, technických úseků, skoků, ale i výhledů na
krásu celého Liberce a jeho okolí, čistě sjezdový El Masacre Downhill vám do cesty připraví mnoho
kořenů a kamenů a trail Turistická je mixem hladkého terénu, zábavných klopenek a boulí uprostřed
nedotčeného lesa. Sdružení Freeride Team Ještěd však stále pracuje na úpravách, rozvoji tratí a
dalších jezdeckých zpestření, jako je třeba pumptrack u dolního stanoviště lanovky. Provozovatelé
také nezapomínají ani na možnosti zapůjčení kol, koloběžek a na občerstvení po pořádné jízdě.
Destinace

Českolipsko a Jizerské hory

Trasa

0 km | 3 hodiny

Povrch

La Spaghetta (B1) – středně těžká freeridová trať se vším, co k tomu patří, tedy s
mnoha klopenkami, skoky, několika dřevěnými překážkami a náročným terénem
Turistická (B2) – lehká trasa s mnoha možnostmi kolem lesní cesty, kde jsou
vybudované klopenky, malé skoky a boule, vše se dá navázat dle libosti a případně
objet El Masacre Downhill (B3) – těžká sjezdová trať, na kterou se navážete po chvíli
jízdy na B1, čistě sjezdové pasáže plné kořenů a kamenů, velmi technická trať pro kola
s velkým zdvihem

Typ aktivity Singletreky

Filmová místa v okolí
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

Příběhy, které se odehrály v okolí
Proč chtěl Hitler stavět pod Ještědem tunel: , GPS: 50.7326872,14.9845903
Zvonící viadukt: , GPS: 50.7744489,14.9334015

Doporučená místa
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

