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DĚTSKÝ DEN V HARRACHOVĚ BUDE PLNÝ SMÍCHU A RADOSTI

 

PRAVIDELNÝ PROVOZ LANOVKY 
Lanová dráha v Harrachově je v provozu každý den od 9 do 17 hodin. Na vrchol
Čertovy hory se pohodlně dostanete 4-sedačkovou lanovou dráhou. Právě toto
místo, Čertova hora, je ideálním startem pro výlety na kole nebo pěšky. Nic pro nás
není překážkou – kolo nebo kočárek Vám lanovkou vyvezeme zcela zdarma. 

DEN DĚTÍ V HARRACHOVĚ  
Děti jsou to nejcennější co máme, proto jsme pro všechny děti připravili speciální
akci. Ve sváteční dětský den 1.6.2013 si mohou všechny děti užívat atrakcí v
dětském parku anebo jízdu na lanovce za symbolickou cenu a to za 10 Kč. Za tuto
cenu budete moci vašim dětem koupit zpáteční jízdenku na Čertovu horu anebo
jednotlivé vstupy na obří nafukovací trampolínu nebo skákací hrad. 

HAPPY WEEKND ANEB HARRACHOV ZA POLOVINU 
7. – 9. června 2013 V tento víkend bude moci každý návštěvník Harrachova využít možnost adrenalinových a volnočasových
aktivit v kombinaci například s návštěvami muzeí za výrazně nižší až poloviční ceny. Na lanovce můžete získat slevu 50% na
jízdu nahoru. Doprovodný program u Pensionu Bílá voda je zdarma. 

ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 
25. května 2013 připravuje Svazek měst a obcí zahájení cyklistické sezóny. Jak jinak než dlouhým sjezdem s průvodcem z Horní
Malé Úpy do Vrchlabí. Odjezd je cyklobusem z Vrchlabí v 9.15 hodin. Neváhejte a přidejte se ke skupině cyklistických nadšenců. 

Krkonošské cyklobusy budou v provozu od 25. května do 29. září 2013. Jízdní řád naleznete také na www.skiareal.com .  

   

Kalendář akcí 

31.5. 2013 - 31.5. 2013
Pomáháme fotbalem - charitativní akce, ze které vešketý výtěžek bude věnován
handicapovaným harrachovských občanům.Od 12:00 - dětský den, 17:00 - fotbalové zápasy,
20:00 - koncert hudebních skupin.

1.6. 2013 - 1.6. 2013 
Oslavte dětský den v Harrachvoě. Lanová dráha Harrachov zve všechny děti, maminky a
tatínky na cenově zvýhodněné atrakce a jízdenku na lanovku. 

7.6. 2013 - 9.6. 2013
Happy weekend v Harrachově neboli Harrachov za polovinu. Letos proběhne již 3. ročník této
akce, kdy návštěvníci Harrachova budou moci využít 50% slev na relax, adrenalin, muzea,
sportovní aktivity...

Lanovky a vleky

LD DELTA v provozu

Provozní doba: 9:00-17:00

Aktuální počasí: 
24.5.2013 10:25

Teplota v 700 m.n.m: 9.1°C

Teplota v 1 000 m.n.m: 15°C

Předpověď počasí

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