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skiareál Herlíkovice & Bubákov
24.12.2013
V provozu
20 - 40 cm
technický
2°C
oblaÄ•no
--PÅ™íjezdové komunikace: sjízdné
Parkovi&scaron;tÄ›: upravená
LyÅ¾aÅ™ská zaÅ™ízení Ski areálu: v provozu lyÅ¾aÅ™ský vlek Sever,lanová dráha Å½alý, lanová dráha Bubákov, lyÅ¾aÅ™
Bubákov
Sjezdové tratÄ›: otevÅ™eny sjezdové tratÄ› Rodinná, Severní I , Vyhlídková, Bubákov, Slalomák,
Bubákovská,&Scaron;kolní
VeÄ•erní lyÅ¾ování: dennÄ› na LV Sever 18 - 21 hod. Od 25.12.2013 LV Sever a lanová dráha Bubákov.
24.12.2013 veÄ•erní lyÅ¾ování není.
BÄ›Å¾ecké tratÄ›: upravené
Dal&scaron;í sluÅ¾by: nová samoobsluÅ¾ná restaurace u dolní stanice lanové dráhy Å½alý, Free WiFi zóny, online
rezervace skibusÅ¯, mobilní aplikace Snowhill - aktuální informace do mobilu
--Akce pro veÅ™ejnost: ÄŒEZ Energy zóna u dolní stanice stanice LD Å½alý
--VÄ›ty pro vysílání: V provozu LV Sever, LD Å½alý, LD Bubákov,LV Bubákov 800 a pro dÄ›ti DÄ›tský park s pojízdným pásem
a kolotoÄ•em. Nav&scaron;tivte novou samoobsluÅ¾nou restauraci u dolní stanice LD Å½alý. V areálu mÅ¯Å¾ete vyuÅ¾ít Free
WiFi zóny. Aktuální informace do mobilu - to je mobilní aplikace Snowhill! DennÄ› jedou skibusy z Prahy. Infolinka 737 222
456.PÅ™ejeme Vám krásné vánoÄ•ní svátky a úspÄ›&scaron;ný nový rok.

skiareál &Scaron;achty - Vysoké nad Jizerou
24.12.2013
V provozu
20-25
technický a pÅ™írodní
0°C
oblaÄ•no
--PÅ™íjezdové komunikace: sjízdné
Parkovi&scaron;tÄ›: zdarma
LyÅ¾aÅ™ská zaÅ™ízení Ski areálu: Na &Scaron;tÄ›drý den (24. prosince) bude skiareál &Scaron;achty a VÄ›trov v provozu
pouze na denní lyÅ¾ování:
8.30 aÅ¾ 16.00 hodin.
O Prvním svátku vánoÄ•ním (25. prosince), na &Scaron;tÄ›pána (26. prosince):
denní (8.30 aÅ¾ 16.00 hodin) a veÄ•erní lyÅ¾ování (18.00 aÅ¾ 21.00 hodin).
Areál Petru&scaron;kovy vrchy je otevÅ™en pro výuky v lyÅ¾aÅ™ské &scaron;kole a Extra dÄ›tský park.
Sjezdové tratÄ›: OtevÅ™eny - Stará, Turistická, Spojovací I a II, VÄ›trov I.
VeÄ•erní lyÅ¾ování: 18:00 - 21:00
BÄ›Å¾ecké tratÄ›: BÄ›Å¾ecký areál uzavÅ™ený
Dal&scaron;í sluÅ¾by: Ve skiareálu pro Vás máme Å™adu novinek: WiFi zony zdarma, zvÄ›t&scaron;ený bar v Restauraci
&Scaron;achty a zateplenou terasu v Bufetu U ZdeniÄ•ky. Na Va&scaron;i náv&scaron;tÄ›vu se tÄ›&scaron;í v Restauraci
&Scaron;achty, Bufetu U ZdeniÄ•ky. Ve skiservisu a pÅ¯jÄ•ovnÄ›, ale také instruktoÅ™i v lyÅ¾aÅ™ské &scaron;kole.
--Akce pro veÅ™ejnost: Sezónní jízdenky do konce prosince se slevou 5 %!
--VÄ›ty pro vysílání: PÅ™ejeme v&scaron;em na&scaron;im zákazníkÅ¯m krásné vánoÄ•ní svátky! O Vánocích budou v
provozu vleky na &Scaron;achtách a VÄ›trovÄ›. Na &Scaron;tÄ›drý den provoz pouze na denní lyÅ¾ování (8.30-16.00 hodin).
Na První svátek vánoÄ•ní a na &Scaron;tÄ›pána provoz na &Scaron;achtách a VÄ›trovÄ›, denní i veÄ•erní lyÅ¾ování. Podmínky
jsou dobré. PÅ™ijeÄ•te si k nám na &Scaron;tÄ›drý den zalyÅ¾ovat,a strávíte tak originálnÄ› sváteÄ•ní den!
skiareál Kamenec - Jablonec nad Jizerou
http://radio-kulisek.cz
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24.12.2013
V provozu
15-30
technický
1°C
oblaÄ•no
--PÅ™íjezdové komunikace: sjízdné
Parkovi&scaron;tÄ›: Parkovi&scaron;tÄ› upravené
LyÅ¾aÅ™ská zaÅ™ízení Ski areálu: V provozu vlek LV 1000
Sjezdové tratÄ›: OtevÅ™ena Ä•ervená sjezdovka I. Na sjezdovce je dostatek výbornÄ› upraveného snÄ›hu.
VeÄ•erní lyÅ¾ování: VeÄ•erní lyÅ¾ování v provozu zítra 25.12.2013
Dal&scaron;í sluÅ¾by: Novinka pro leto&scaron;ní sezónu :
Nové parkovi&scaron;tÄ› pÅ™ímo u sjezdovky.
Wi-Fi zdarma v areálu.
Nová druhá pokladna pro rychlej&scaron;í odbavení.
Roz&scaron;íÅ™ili jsme zázemí restaurace pro zkvalitnÄ›ní a roz&scaron;íÅ™ení nabídky ob&scaron;erstvení.
--VÄ›ty pro vysílání: Výborné lyÅ¾ování na Ä•ervené sjezdovce I., ceny vedlej&scaron;í sezóny do 24.12.2013! LyÅ¾ujeme bez
front.
V provozu LV 1000 a Ä•ervená sjezdovka I.! PÅ™ijeÄ•te si uÅ¾ít bezva lyÅ¾ovaÄ•ku. Na &Scaron;tÄ›drý den provoz areálu 8:3
14:00 hodin.Cena denní jízdenky 300 KÄ•.

skiareál Ka&scaron;perky - Ka&scaron;perské Hory
24.12.2013
Mimo provoz
20
technický
5°C
oblaÄ•no
--PÅ™íjezdové komunikace: Ä•isté, suché
Parkovi&scaron;tÄ›: volné, zdarma
Dal&scaron;í sluÅ¾by: WiFi zdarma, dÄ›tský park, pÅ¯jÄ•ovna vybavení, lyÅ¾aÅ™ská &scaron;kola, kiosek - obÄ•erstvení
--VÄ›ty pro vysílání: Areál pÅ™eru&scaron;il provoz, z dÅ¯vodu nepÅ™íznÄ› poÄ•así bude 23.a 24.12. areál uzavÅ™en.

skiareál Mariánky - Mariánské LáznÄ›
24.12.2013
V provozu
20-40
technický
-2°C
oblaÄ•no
--PÅ™íjezdové komunikace: sjízdné
Parkovi&scaron;tÄ›: NOVÉ pro 80 vozidel u horní stanice lanovky - volné
LyÅ¾aÅ™ská zaÅ™ízení Ski areálu: LyÅ¾aÅ™ský vlek Ä•.II v provozu
Lanová dráha v provozu pro pÄ›&scaron;í
Sjezdové tratÄ›: Slalomák II. v provozu
VeÄ•erní lyÅ¾ování: Slalomák od 25.12.2013 do 4.1.2014 18:00-21:00
BÄ›Å¾ecké tratÄ›: Mimo provoz
Dal&scaron;í sluÅ¾by: LyÅ¾aÅ™ská &scaron;kola, pÅ¯jÄ•ovna, servis, obÄ•erstvení, WI-FI zdarma, mobilní aplikace Snowhill d
va&scaron;eho mobilu
--VÄ›ty pro vysílání: V provozu lyÅ¾aÅ™ský vlek Ä•.II na Slalomáku, lanová dráha v provozu pro pÄ›&scaron;í + pÅ™eprava lyÅ
parkovi&scaron;ti u horní stanice lanovky 09:00 - 16:15.LyÅ¾aÅ™ská &scaron;kola, pÅ¯jÄ•ovna, skiservis, obÄ•erstvení dennÄ›
provozu.
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