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Poznejte podzimní Harrachov a načerpejte energii na
naučných stezkách 

 

Překrásné Mumlavské vodopády, divoká příroda, menhiry, naučné
stesky, turistické i cyklistické trasy, lanovka na Čertovu horu, to
všechno jsou dobré důvody, proč navštívit Harrachov i na podzim.
Sportovní areál Harrachov nabízí vyžití nejen pro dospělé, ale
spoustu nových atrakcí i pro děti a celé rodiny. 

 K dávné historii bezesporu patří nově zrekonstruovaná
Harrachovská naučná stezka přibližující dějiny tohoto
kouzelného místa, rod Harrachů, harrachovskou sklářskou tradici i
faunu a flóru Krkonoš. Procházky Včelí naučnou stezkou Jana Harracha, včelaření a život včelařů i
typické rostliny Krkonoš nebo také Liščí stezka, která vás dovede ke zmiňovaným Mumlavským
vodopádům vám jistě příjemně obohatí pobyt v Harrachově. 
Nově je zde budována také Menhirová stezka, která se sice teprve buduje a postupně rozšiřuje. Je
lemována kameny s pozitivní energií a část jí můžete projít přímo ve městě. Menhiry tvoří nejen
elegantní a krásné doplňky krajiny, ale jsou zároveň energetickými zářiči, které stahují a rozšiřují
užitečné energie do blízkého i širšího okolí.
Už dnes se můžete zastavit a vnímat pozitivní energii na několika významných bodech trasy. Prvním
místem je sedm kamenů kolem parkoviště u restaurace Roubenka při cestě k malým skokanským
můstkům, harmonizační kamenný kruh s frekvencemi orgánů naleznete před hotelem Skicentrum, za
velkou lanovkou pod dojezdem velkých můstků narazíte na pana Menhira. Sestavu kamenů objevíte i
přímo u dolní a horní stanice lanovky, u fotbalového hřiště nebo harrachovského koupaliště. 
Lanová dráha láká na atrakce ve startu i v cíli
Hned u dolní stanice lanové dráhy na Čertovu horu narazíte na Dětský park. S jízdenkou na lanovku mají
děti vstup zdarma na nafukovací hrad a trampolínu. Na každou atrakci se platí vstupné zvlášť, čerpat je
lze po neomezeně dlouhou dobu. K dalším atrakcím které jsou zdarma patří dřevěný hrad, slack line či
indiánský tenis. 
Zábava na vás čeká i v cílové stanici lanovky na vrcholu. Kromě příjemného posezení na dřevěných
lavicích, sochy vyřezávaného čerta z dílny místního řezbáře Oldy Balcara a panoramatu Krkonoš i
Jizerských hor, se můžete nechat strhnout k toulání v labyrintu největšího nafukovacího bludiště v České
republice.
Lanovka na Čertovu horu jezdí od 9 do 17 hodin každou půlhodinu – vždy v celou a o půl. Kola
a kočárky přepravuje zdarma.  
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Kalendář akcí

13.9.2014  
Pod skokanským můstkem K120 v
Harrachově se seřadí zástup běžců, které
čeká štafetový běh po nekompromisně
nakloněném terénu. 

24.10.2014 - 26.10.2014 
Mezinárodní festival outdoorových filmů –
tento jedinečný putovní festival nebude
pouze o adrenalinem nabitých
outdoorových filmech, ale i o zajímavých
hostech. XII. Ročník festivalu se bude v
Harrachově konat v hotelu Fit Fun
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