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NA LETNÍ PRÁZNINY S RODINOU DO HARRACHOVA

 

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a s nimi i čas dovolených či
příjemně strávených víkendů. Hory jsou ideálním místem kam lze
uniknout před městským ruchem. A před vysokými letními teplotami se
můžete skrýt v zastíněných lesních cestách v lese třeba s košíkem v ruce
anebo jen tak na borůvkách. 
PROVOZ LANOVKY
Lanová dráha na Čertovu horu je v období letních prázdnin (od 29.6. do 1.9.2013) v
provozu od 9.00 do 18.00 hodin. 
NOVINKY V LETNÍM CENÍKU
V letošní letní sezóně jsme pro Vás připravili několik novinek. Rozšířili jsme ceník o
jízdné pro mládež a výhodné rodinné balíčky pro dospělé i s mládeží. Rodinný
balíček lze také nově zakoupit již pro 1 dospělého a 2 děti. V široké nabídce rodinných balíčků si jistě vybere každý z vás. 
DĚTSKÝ PARK U LANOVKY
U dolní stanice lanové dráhy mohou vaše děti vybít nadbytek energie. Kde? V dětském parku u lanovky na obří nafukovací
trampolíně, skákacím hradu či dřevěném hradu plném různých překážek a skluzavek.
NOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÉM PARKU 2013 - SLACKLINE 
Nově jsme pro Vás a Vaše děti připravili novou sportovní atrakci, která všechny nejen zaujme, ale na které se všichni rádi
vyřádí – Slackline. Slackline neboli chození po lajně je teprve nedávno vzniklý sport, posilující smysl pro rovnováhu a držení
celého těla. Pružné popruhy jsou tady natažené ve dvou lajnách nízko nad zemí, takže se jedná o naprosto bezpečnou atrakci.
Kdo by nechtěl být králem a úsek bravurně projít? Ti zkušenější určitě odzkouší i pár triků. Vstup na harrachovský slackline je
zdarma. 
WIFI U LANOVKY GRATIS
Nově se také můžete, u dolní stanice lanové dráhy, připojit na WiFi - zdarma. Připojení je omezeno počtem připojených osob (tj.
max. 20 osob) a dobou připojení (na 30 minut). 
HARRACHOV CARD A KRKONOŠE REGION CARD ŠETŘÍ VÁŠ ROZPOČET
Po celou letní sezónu 2013 můžete s kartou Harrachov Card nebo Krkonoše Region Card čerpat slevu 20% na vybrané typy
jízdného. 

Těšíme se na Vaši návštěvu v letní sezoně. Skiareál Harrachov  

   

Kalendář akcí 

20.7. 2013 - 20.7. 2013
Harrachovské pivní slavnosti a sklářský jarmark - Po celý den živá hudba, bohatá tombola,
prohlídky muzea a sklárny s příležitostí vyzkoušet si foukání skla. Pro děti budou připraveny
dětské dílny, o půlnoci se můžete těšit na ohňostroj.

9.8. 2013 - 10.8. 2013 
Keltská noc - hudební festival a nejlepším výhledem v ČR se již po sedmé chystá do
Harrachova. Dva dny plné hudby pod mamutím můstkem. Jako již tradičně se můžete těšit na
vystoupení kapely Tři sestry.
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Lanovky a vleky

LD DELTA v provozu

Provozní doba: 9:00-17:00
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Teplota v 1 000 m.n.m: 6.9°C
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