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HARRACHOV MÁ NEJVĚTŠÍ NAFUKOVACÍ BLUDIŠTĚ S
NEJLEPŠÍM VÝHLEDEM V ČECHÁCH 

 

Letní prázdniny už klepou na dveře. Pokud ještě nevíte, kam se
vydat, tak v Harrachově můžete prožít skvělé léto na horách.
Harrachov nabízí řadu aktivit, turistických tras a zajímavých míst,
která stojí za vidění. Pokud hledáte alternativu ke krátkým výletům
s dětmi nebo delším turistickým či cyklo- trasám, Harrachov je pro
vás naprosto ideálním místem a panoramata Krkonoš máte zdarma
jako bonus. 

Lanová dráha je Babyfriendly.
U dolní stanice lanové dráhy je dětský park, ve kterém se můžou vaše děti dostatečně vydovádět.
Najdete zde pět atrakcí, z nichž tři jsou zcela zdarma. S jízdenkou na lanovou dráhu máte navíc volný
vstup na jednu placenou atrakci. A pokud vyjedete lanovkou na vrchol Čertovy hory, čeká vás zajímavá
novinka… 

Bludiště na Čerťáku.
Vůbec poprvé se v letošní letní sezoně můžou na vrcholu Čertovy hory v Harrachově jak děti, tak dospělí
ztratit v největším nafukovacím bludišti v Čechách. Procházet bludnými cestičkami a prožívat obavy, zda
najdete správnou cestu ven, může být zábava pro celou rodinu. Vstup do bludiště je ZDARMA a na konci
klikatého bloudění vás čeká krásný výhled do krajiny. 

Harrachov Card.
Prožijte dovolenou plnou výhod a slev s HARRACHOV CARD! Využít ji můžete při sportování, při návštěvě
restaurací, wellness, muzeí i dalších kulturních zařízeních. Karta dokonce nabízí výhody nejen v
Harrachově, ale také v okolí a sousedním Polsku, kde si nenechte ujít kouzlo nových termálních lázní v
Cieplicích, westernového městečka či uranových štol v Kowarech. 

Těšíme se na vás v letní sezoně!  
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Kalendář akcí

19.7.2014  
Pivní slavnosti – den plný nejen
vyhlášeného harrachovského piva, ale také
všelijakých dobrot, hudby a zábavy pro děti
i dospělé. 

23.7.2014 - 27.7.2014 
Svatoanenské dřevosochání –
několikadenní akce bude v sobotu 26.
července u pensionu Bílá voda zakončena
dražbou dřevěných soch včetně
doprovodného programu s hudbou, různými
soutěžemi a biketrialovou show.
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