
LETNÍ ZPRAVODAJ / NEWSLETTER 13/2013

Letní provoz lanovky v Harrachově již od soboty 27.4.

 

LYŽAŘI POZOR! SJEZDOVKU SI MŮŽETE NADÁLE UŽÍVAT... naši lanovkáři
Vás rádi vyvezou, ale pouze s lyžemi v rukou. Lyžovat můžete dále na
sjezdovce, která už nebude upravovaná. 

Na sjezdovce červená II. do Harrachova a lanové dráze bylo poslední den v
zimním provozu (neděle 21.4.2013) velmi rušno. Počasí nám přálo a
sluníčko tak přilákalo spoustu milovníku sjezdového lyžování. Sjezdovka
byla ve 100% kvalitě. Lepší ukončení zimní sezony jsme si nemohli přát. 

V ukončené zimní sezoně bychom rádi poděkovali všem lyžařům za
vaši návštěvu a doufáme, že se vám na sjezdovkách v Harrachově líbilo. Těšíme se s Vámi opět na
shledanou v další zimní sezoně 2013/2014. 

Od pondělí 22.4.2013 je lanová dráha mimo provoz a to z důvodu pravidelné údržby a přípravy na provoz
letní. 

LETNÍ PROVOZ LANOVKY NA ČERTOVU HORU bude zahájen již v sobotu 27.4.2013. Otevírací doba je od 9:00
do 17:00 hodin. Pravidelné jízdy jsou vždy v půl a celou hodinu. Děti se mohou těšit na dřevěný hrad a obří skákací
trampolínu (u dolní stanice lanovky) – tyto atrakce budou také v provozu. 

V letošní letní sezoně jsme rozšířili rodinné jízdenky o další varianty 1+2, 1+3 a celodenní vstupné na trampolínu
nebo hrad. Kola a dětské kočárky, stejně jako v minulých letech, vozíme zdarma.  

   

Kalendář akcí 
30.4. 2013 - 30.4. 2013

30. 4. 2013 se bude v harrachovské části zvané Sedmidomky, pod dohledem
místních požárníků, konat Pálení čarodějnic. 

7.6. 2013 - 9.6. 2013 
Happy Weekend neboli Harrachov za polovinu. Návštěvníci Harrachova budou moci
využít 50% slev na ubytování, relax, adrenalin, muzea, sportovní aktivity atd.

20.7. 2013 - 20.7. 2013 

Harrachovské pivní slavnosti. 20. 7. 2013 se budou v areálu harrachovské sklárny
konat již tradiční Harrachovské pivní slavnosti. Harrachovské pivo bylo už několikrát
oceněno Zlatou pivní pečetí a stalo se tak nejlepším pivem v Čechách. Přijeďte se o
jeho výborné chuti přesvědčit i Vy!

Lanovky a vleky

LD DELTA mimo provoz

Provozní doba: 9:00-17:00

Aktuální počasí: 
24.4.2013 13:43

Teplota v 700 m.n.m: 16°C

Teplota v 1 000 m.n.m: 15°C

Předpověď počasí

FACEBOOK ..... 
AKTUALITY/SOUTĚŽE/FOTOGALERIE..
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