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Ski Pec pod Sněžkou & Skiport Velká Úpa:

Dvojnásobný zimní zážitek

Vítáme Vás v zimní sezóně 2011/2012! Ski Pec a Skiport průvodce obsahuje kompletní praktické informace pro příjemný pobyt v lyžařských areálech patřících do
jedné obce: Ski Pec & Skiport Velká Úpa. Lyžařské areály společně nabízejí svým
návštěvníkům lákavé novinky, zajímavé akce, propojené aktivity a společný systém jízdného a skibusů.

CORELOFT INSULATION
BIG WARMTH, SMALL PACKAGE

Užijte si ty pravé Krkonoše!
Pec pod Sněžkou: Horské město v pohybu
Pec pod Sněžkou je známa jako výchozí bod na nejvyšší horu České republiky
Sněžku, ale také jako aktivní horské středisko po celý rok, jak v zimě, tak v létě.
Pec pod Sněžkou je ideální místo pro rodinné výlety, dovolenou v pohybu, nezapomenutelné lyžařské kurzy, lyžařské i cyklistické závody, ale také příjemný
odpočinek v prostředí Krkonošského národního parku. Pec pod Sněžkou těží ze
své polohy a nadmořské výšky, až půl roku je pokryta sněhovou peřinou. V sevřeném údolí Pece pod Sněžkou najdete veškeré služby pro aktivní i wellness
dovolenou po celý rok.
Velká Úpa: Brána Pece pod Sněžkou
Obec Velká Úpa, jedno z nejznámějších středisek rekreace v Krkonoších, je součástí města Pec pod Sněžkou. Rozkládá se v délce 5 km po obou březích řeky Úpy
a vítá tak návštěvníky města. Příznivá poloha pod nejvyšší českou horou, zdravé klima, přírodní krásy i vhodné terény vytvářejí dobré podmínky pro rekreaci,
turistiku a zimní sporty, především lyžování. Po celý rok je turistům a hostům k
dispozici lanovka z Velké Úpy na Portášovy boudy.
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Ubytovaní hosté mohou v Peci pod Sněžkou čerpat výhody Karty hosta, například
10% slevu na dvou a více denní permanentky.
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Ski Pec: Ty pravé Krkonoše

Ski Pec
Jedno z největších lyžařských středisek v České republice. Moderní čtyřsedačková lanovka, 10 vleků s přepravní kapacitou 9 620 osob/hod., 11 km upravených
sjezdovek, nejdelší & nejlépe osvětlený svah pro večerní lyžování, členitý freestyle park a upravené běžecké tratě okolo Krkonošské magistrály dělají ze Ski
Pece jedno z nejkomplexnějších tuzemských středisek. Lyžařský areál je vzdálen
2 hodiny od hlavního města a je snadno dostupný autem, hromadnou dopravou
či skibusem zdarma.

Ski Pec & Skiport

SKI PEC a.s. Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257, 542 21 Pec pod Sněžkou
tel.: +420 499 736 375, +420 499 736 285
fax: +420 499 736 398
e-mail: info@skipec.com
Navštivte nové webové stránky www.skipec.com
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Skiport Velká Úpa
Známé rodinné krkonošské zimní středisko s kapacitou 4100 osob/hod., lanovkou, 3 vleky, 2 dětskými vleky, dokonale upravenými sjezdovkami a večerním lyžováním je ideálním místem pro rodinnou dovolenou. Areál se v sezóně
2011/2012 rozrostl o spolupráci se Ski Pec pod Sněžkou a dětský ski areál Sagasserovy boudy. Pro freestyle & snowboard upravovaný snowpark. Doprava
zdarma skibusem, hromadnou dopravou či vlastní: parkoviště i autobus přímo
pod sjezdovkou. Skiport Velká Úpa je také oblíbený výchozí bod pro zimní túry.
Bobolift, spol. s r. o., Velká Úpa 143, 542 22 Pec pod Sněžkou
tel.: +420 720 656 710, +420 499 736 347
fax: +420 499 736 171
e-mail: info@skiport.cz, bobolift@vol.cz
Navštivte nové webové stránky www.skiport.cz

Skiport Velká Úpa:
Pro každého něco
PROVOZNÍ DOBA
Hlavní sezóna
od 24. 12. 2011 - 13. 1. 2012, 28. 1. - 18. 3. 2012
Mimosezóna			
do 23. 12. 2011, 14. - 27. 1. 2012, od 19. 3. 2012
Zavedení lednové mezisezóny!
LANOVÁ DRÁHA: 9.00 - 16.00 hodin; 8.30 - 16.00 hod (od 15. 2. 2012)
VLEKY: 9.00 - 16.00 hod (od 1. 12. 2011); 8.30 - 16.00 hod (od 15. 2. 2012)
VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ: 17.00 - 21.00 hod
UPOZORNĚNÍ!
Návštěvníci našich areálů jsou povinni řídit se přepravním řádem areálů Ski Pec
a.s. a Skiport Velká Úpa. Zákaz vstupu na sjezdové tratě po 17.00 hod. mimo
sjezdovky s večerním provozem ( Javor, Zahrádky III, Modřín) – pravidelná strojová úprava sjezdových tratí! Zákaz jízdy mimo sjezdové tratě do lesních porostů,
nutné dodržovat „Návštěvní řád KRNAP“! Zákaz prodeje nebo půjčování jízdenek
– jízdenka je nepřenosná na jinou osobu! Jízdné zpět se nevrací za odebrání karty
při jejím zneužití. Navrácení zpět pod pokutou 3 000 Kč. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lanovou dráhu, lyžařské vleky a sjezdové tratě při poruchách,
nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod. V těchto případech
nevzniká právo na vrácení jízdného! V případě porušení podmínek obsažených
v „Provozním řádu“ Ski Pec a.s. a Skiport Velká Úpa je provozovatel oprávněn
znehodnotit jízdenku bez finanční náhrady. Pohyb návštěvníků na sjezdových a
běžeckých tratích na vlastní nebezpečí!
Děkujeme za ohleduplné chování k ostatním návštěvníkům, zaměstnancům a zařízení areálů. Příjemný pobyt!
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Ski Pec POD sněžkou
JAVOR I, II [1019 m]
červená, freestyle, závodní, večerní lyžování – nejdelší osvětlený svah v ČR
HNĚDÝ VRCH [1170 m]
červená a černá sjezdovka pro experty, široká, lanová dráha
VYSOKÝ SVAH [780 m]
modrá, začátečnická, široká, vhodná pro rodiny i školní skupiny
ZAHRÁDKY [895 m]
červená, tradiční, široká sjezdovka, návaznost na Klondike

vleky & sjezdovky

ZAHRÁDKY II [490 m]
červená, vhodná pro začátečníky, rodiny & skupiny
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Skiport Velká Úpa

KLONDIKE [360 m]
modrá, vhodná pro začátečníky, rodiny & skupiny

PORTÁŠKY [1464 m]
červená, nejdelší sjezdovka v oblasti, široká, lanová dráha

ZAHRÁDKY III [350 m]
modrá, vhodná pro začátečníky, rodiny & skupiny

HOFER [905 m]
červená, souběžná s LD Portášky

MULDA [550 m]
červená, přírodní U-rampa oblíbená nejen dětmi, přibližovací na horské chalupy

MODŘÍN [530 m]
modrá, večerní lyžování, vhodná pro rodiny i školní skupiny

ESO [320 m]
červená, vhodná pro začátečníky, rodiny & skupiny, každý čtvrtek dětské závody

BABYLIFT [100 m]
dětský vlek pro výuku malých začátečníků v centru areálu

FREESTYLE PARK
raily & boxy, jibbing zone, big airy & platformy

DĚTSKÝ SKI AREÁL SAGASSEROVY BOUDY* [280 m a 150 m]
dětský areál s vlekem a babyliftem

LYŽAŘSKÉ ŠKOLKY
Ski Pec: Ski Javor, Svornost - dětský park Klondike

*Oddělené jízdné pro dětský ski areál Sagasserovy boudy zahrnuje pouze jízdné
pro dětský ski areál a zpáteční jízdu LD.
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SKI & SNOWBOARD

Lyžařské areály v Peci pod Sněžkou těží ze své polohy a nadmořské výšky zajišťující ideální podmínky pro lyžaře, snowboardisty a všechny milovníky zimních
aktivit.

ski & snowboard

Pro letošní rok jsme pro návštěvníky připravili řadu novinek:
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Společné jízdné areálů Ski Pec pod Sněžkou & Skiport Velká Úpa
Bodové jízdné
Speciální jízdné pro rodiny s dětmi: děti zdarma!
Lednová mezisezóna: 14. - 27. 1. 2012 mimosezónní ceny
Program Večer Plus - permanentka s lekcí vybraného zimního sportu
Výrazná 20% sleva pro školní skupiny nad 15 žáků
Skibusy: posílení spojů mezi lyžařskými areály Ski Pec pod Sněžkou &
Skiport Velká Úpa
Pro lyžaře, snowboardisty, freestylisty, telemarkisty je zajištěn komplexní servis
- široká nabídka servisů, půjčoven vybavení a lyžařských lekcí všech úrovní.
Více informací na nových webových stránkách www.skipec.com
a www.skiport.cz

Skialpinismus
Skialpinismus (skitouring) je nejstarším způsobem pohybu na lyžích v horách. Lyžařská túra je kombinací
lyžařských výstupů a sjezdů. Předpokladem je umět
dobře lyžovat, mít dobrou kondici, orientovat se v horském terénu a ovládat strategii bezpečného pohybu v
lavinovém terénu.
Vybavení je zdánlivě podobné sjezdařskému. Ovšem
kromě lyží se liší ve všem: speciálním vázání umožňujícím volný pohyb paty, lyžařskými botami s větším rozsahem pohyblivosti a stoupacími pásy, které
se nalepují na skluznici a umožňují výstup na lyžích.
V batohu nesmí chybět lavinové vybavení – vyhledávač, lopata a sonda. K tomu funkční oblečení (neprofoukne, nepromokne, je prodyšné) podobající se více
tomu na pěší túru než lyžařskému.
Kompletní vybavení a poradenství na
nebo v síti HUDY obchodů.
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freestyle

K2 Freestyle Park
Ski Pec pod sněžkou
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K2 Freestyle Park Ski Pec pod Sněžkou je jeden z nejdelších snowparků
v ČR. Na sjezdovce Javor najdete pestrý členitý park s boxy & raily, jibbing zone,
4 big airy & 6 platformami. V horní části parku je řada překážek určených k jibbování, řadu malých skoků určených pro začátečníky. Prostor v horní levé části
sjezdovky Javor je po celé délce osvětlen, takže se dá řádit i v nočních hodinách.
Dolní část nabízí dvě platformy po dvou skocích, schody a big air, v prostoru dolní
levé části sjezdovky Javor opět s nočním osvětlením. Následuje závodní trať pro
ski cross a boarder cross v novém průseku na levé straně sjezdovky Javor. Cvičný
freestylový park v horní části areálu SKI PEC a.s. s tréninkovou crossovou tratí.
O snowpark se starají zkušení shapeři se zahraniční praxí pod vedením Michala
Rittera. Po celou zimu se zde uskutečňují freestyle závody a exhibice.
Freestyle Park FUNpark Skiportu Velká Úpa se nachází u vleku Modřín, využívá
tedy 100% dosahu sněhových děl. Nabízí několik railů, boxů a big air. Park každodenně upravují jeho shapeři.

Večerní lyžování:
Nejdelší a nejlákavější
Pro večerní lyžování jsou ve Ski Peci v provozu dva vleky ( Javor, Zahrádky III),
ve Skiportu vlek Modřín.

večerní lyžování

Večerní lyžování na sjezdovce Javor je nejdelší & nejlépe osvětlené
v celé České republice.
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Večerní lyžování na vleku „Javor “, „Zahrádky III“ a Modřín od 17 do 21 hodin
Skibusy až pod sjezdovku
Večer Plus (permanentka s hodinovou lekcí)!
lyže všech úrovní
freeski
snowboard
telemark

Abyste ze své lekce měli maximum, věnuje se instruktor maximálně dvěma osobám. V hodinové lekci Vám nejen ukáže základní techniku, ale také Vás dle přání
natočí na video, které si můžete odnést na usb disku.
Předprodej probíhá on-line, nebo do 16hodin v kanceláři lyžařské školy Happy Hill
Sochor. Možnost rezervace na kterýkoliv den dopředu.
Nemůžete přestat? Lekce lze prodloužit po dohodě s lyžařskou školou. Pokud už
předem víte, že je Vám hodina málo, lze lekci předem prodloužit. Podívejte se na
stranu „Kurzy, lekce & vzdělávání“, kde najdete další informace o výuce.
Večerní lyžování na vleku „Javor“ není v ceně denní jízdenky. Večerní lyžování na
vleku „Zahrádky III“ je v ceně od dvoudenní jízdenky.

Chcete se naučit něco nového? Potřebujete si osvěžit techniku?
Večer Plus obsahuje permanentku na večerní lyžování a hodinovou lekci s instruktorem. Připraveni jsou pro Vás instruktoři lyžování, freestyle, snowboardingu i stále oblíbenějšího telemarku.
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VEDLE NEOCENITELNÝCH INFORMACÍ ZE SVĚTA LYŽOVÁNÍ ZÍSKÁTE

DÁREK V HODNOTĚ PŘEDPLATNÉHO
Fleecová
mikina SNOW

Funkční triko
Völkl

NEBO I VYŠŠÍ

Hole Birki
Batoh
Alpine 28

Číro na přilbu
Wiggystyle

Lyžařské
brýle 3F
CELOU AKTUÁLNÍ KOLEKCI NALEZNETE NA

SKIPAS ZDARMA

VYZKOUŠEJTE NOVÁ STŘEDISKA
JAK V ČESKU, TAK V ALPÁCH

KUPÓNY NA JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ ZDARMA ČI S VÝRAZNOU SLEVOU NAJDETE V KAŽDÉM VYDÁNÍ SNOW!

JAK VYBRAT VYBAVENÍ, TEST LYŽÍ A BOT, SNÍH
A POČASÍ, NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ
DISKUZNÍ FÓRUM A MNOHO DALŠÍHO NAJDETE
NA PORTÁLU WWW.SNOW.CZ

UKÁZKOVÝ VÝTISK
SNOW ZDARMA
OBJEDNÁVEJTE NA
WWW.SNOW.CZ!

PŘEDPLATNÉ
OBJEDNÁVEJTE

NA WWW.SNOW.CZ!

Marketin
gov
agentur á
a

grafika, online a offline reklama,
strategické plánování, pr,
webové stránky, komunikace, tisk

Happy Hill Sochor
• lyžařská škola
centrální kasa

Rodiny vítány!

úschovna
babysitting
lyžařská školka
info, kancelář
meeting point
půjčovna
Skiport

V lyžařských střediscích Ski Pec pod Sněžkou & Skiport Velká Úpa jsou rodiny
s dětmi opravdu vítány! Pec pod Sněžkou je tradičním místem jak pro příjemně
strávený den na horách, tak pro pohodovou delší dovolenou. Rodiny s dětmi
mohou využít řady výhod:

rodina

Co všechno nabízíme?
Výhodné rodinné permanentky (od 1200 Kč/den) = děti zdarma!!!
Bodové jízdné: využitelné kdykoliv, přenosné a jednoduché
Lyžařské školy: kurzy, lekce, rodinné lekce
Lyžařské školky – Ski Pec: Javor, Svornost – dětský park Klondike,
Skiport: babylift
Půjčovny vybavení: Rodinné balíčky
Hlídání dětí přímo v centru areálu
Úschovna vybavení
Závody pro celou rodinu každý čtvrtek na sjezdovce Eso & dětském
babyliftu ve Skiportu
Běžecké lyžování: cvičný běžecký okruh pro děti a začátečníky
u Kolínské boudy
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Rodiny vítány: Sdělte nám své favority & vyhrajte!
Kde nejraději s dětmi lyžujete? Která je nejlepší restaurace pro rodiny s dětmi?
Kam se chcete vracet na rodinnou dovolenou? Vyplňte dotazník Rodiny vítány

ski pec - javor

a využijte možnosti podílet se na vytvoření mapy míst, která jsou nejvíce
vstřícná k rodinám s dětmi. Dotazník Rodiny vítány můžete vyplnit přímo v
lyžařském areálu, nebo prostřednictvím našich stránek www.skipec.com &
www.skiport.cz. Každý týden jedna kartička s vyplněnými tipy vyhrává denní
rodinnou permanentku.
S rodinou si můžete na sněhu užít nejen na lyžích: vyzkoušejte běžecké stopy,
túry se sněžnicemi a další zimní aktivity. Pro všechny sporty je samozřejmě možné využít nabídky půjčoven, lyžařských škol a dalších služeb. Ubytovaní návštěvníci také mohou čerpat výhody Karty hosta.
Linka ztracených dětÍ: Když se táta ztratí
V případě, že se děti rodičům ztratí (nebo opačně?), využijte linky ztracených
dětí. Děti se mohou obrátit na kterékoliv lyžařského instruktora, nebo zaměstnance areálu. Dítě na rodiče počká v kanceláři Lš Happy Hill Sochor, Aron, nebo
na jiném smluveném místě.
SKIPEC: +420 777 949 338
Skiport: +420 603 479 882
Náš tip: Dejte svým dětem do kapsy Vaše telefonní číslo,
kam můžeme V případě potřeby zavolat.
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směr Špindlerova b.

sněžka

Luční b.

Výrovka

Bufet Na Rozcestí
Portášovy boudy
chata Děvín

LD Hnědý vrch

Javor

směr Friesovy b.

Pec pod sněžkou

Pěnkavčí vrch

velká úpa
Lesní b.

Svornost
Kolínská b.

směr Tetřeví b.

Běžecký & Nordic program:
Běžkaři jsou také lyžaři!

směr Vyhlídka pod Černou h.
pravidelně upravované trasy
SKI PEC a SKIPORT

Areál nabízí spoustu možností také pro běžkaře, skialpinisty i vyznavače zimní
turistiky. Upravujeme trasy Krkonošské magistrály, v letošním roce přicházíme se
speciální mapou běžeckých tras a novinkami pro běžkaře. Skibusem se můžete
dopravit až do střediska, uložit si věci v úschovně, půjčit si materiál, využít služeb servisu, zlepšit svou techniku díky lekci s instruktorem a vyrazit na hřebeny.
Mapa běžeckých tras
Běžecký & Nordic Infopoint
Lyžařská škola a půjčovna
Cvičný běžecký okruh pro děti a začátečníky

běžky & nordic

Využijte běžkařského nordic infopointu u chaty Svornost – dětský park Klondike
ve Ski Peci pod Sněžkou. Infopoint funguje jako distribuční středisko běžkařských
map a servisní běžkařská pomoc, když Vás zradí zvolené vosky, počasí či nedostatečné oblečení. Běžeckou mapu lze též stáhnout z webových stránek, nebo
zakoupit samostatně ve středisku a u našich partnerů.
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Pec pod Sněžkou je také místem nástupů oblíbených skialpových tras. Mapy,
popisy s GPS naleznete na www.skipec.com, www.skiport.cz a www.krnap.cz.
Prosíme o respektování Návštěvního řádu KRNAPu.
Před túrou nezapomeňte sledovat sněhové a povětrností podmínky, lavinové
nebezpečí a doporučení Horské služby.
Také on-line na www.hscr.cz a tel.: +420 602 448 338.

směr Černá h.
lanová dráha a společné
cesty se sjezdaři

směr Krausovy b.

další upravované a značené běžecké
trasy, vč. Krkonošské magistrály

Bezky
U oblečení na běžky je optimální tzv. vrstvení oděvů. Spodní
vrstva z funkčního termoprádla, které pomáhá odvodu vlhkosti
z povrchu těla. Střední, zateplovací vrstvu, představuje u rychlejších lyžařů elastická kombinéza. Vrchní vrstva má přední
část z mikrovláken a zadní panel bund i kalhot z prodyšných
materiálů.
Boty musí hlavně přesně sedět kvůli přenosu síly odrazu, ovšem při zachování pohodlí a tepelného komfortu. Existují dva
systémy podešve SNS® a NNN®, shodnou normu musí mít i
vázání. Moderní verzí systému NNN je NIS® – na desku integrovanou v lyži se snadno nasune a „zacvakne“ vázání – stačí
jediné na více lyží.
Při volbě lyží záleží na pojetí (závodění/rekreace), stylu (klasika/bruslení), skluznici bez šupin nebo s nimi, terénu (ne/upravená stopa). Délka lyží je 20-30 cm více než postava (klasika),
resp. 0-15 cm (bruslení). U holí platí: kratší o 30-35 cm (klasika), resp. 20-25 cm (bruslení).
Seznam prodejen na
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Kurzy, lekce & vzdělávání
Partneři vzdělávání v obou lyžařských střediscích Pece pod Sněžkou
zajišťují kvalitní komplexní služby.
Výuka: lyže, snowboard, freestyle, telemark, běžky, sněžnice
Privátní, skupinové, rodinné lekce
Lyžařské školky
Dětský program
Hlídání dětí
Linka ztracených dětí
Půjčovna materiálu
Obchod
Servis
Zimní kurzy a semináře
Freestyle camp
Race camp
Organizace sportovních a zábavních programů, organizace závodů
Ve Ski Peci je partnerem lyžařská škola Happy Hill Sochor, ve Skiportu Velká Úpa
lyžařská škola Aron.

výuka

V rámci areálu lyžařská škola Happy Hill Sochor zajišťuje také program Večer Plus
pro večerní lyžování na Javoru. Happy Hill Sochor vede celoroční lyžařský Sportík
pro malé lyžaře jako přípravku lyžařského oddílu.
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Bezpečný pohyb na horách a lavinová prevence
Ve spolupráci s partnerem areálů, sítí prodejen outdoorového vybavení HUDY
sport, spouštíme v sezóně 2011/2012 přednášky a kurzy o bezpečném pohybu
na horách a lavinové prevenci.

Happy Hill Sochor
Kancelář, obchod, půjčovna, servis
Happy Hill Sochor - centrum:
otevřeno denně od 8:30 do 17:30 hodin, v pátek a v sobotu do 20:00 hodin
Happy Hill Sochor - Javor:
otevřeno denně od 8:30 do 17:00 hodin
Kontakt:
tel.: +420 499 736 432, +420 777 949 338, +420 777 801 050, +420 777 949 336
linka ztracených dětí: +420 777 949 338
e-mail: ski@happyhill.cz
www.happyhill.cz
ARON Sport
Kancelář, obchod, půjčovna, servis
otevřeno denně 8:00 - 18:30
Kontakt:
tel: +420 603 479 882
linka ztracených dětí: Skiport +420 603 489 882
e-mail: info@aronsport.cz
www.aronsport.cz
Lyžařský tým
Ski Pec je domácím areálem závodníků lyžařského klubu TJ Slovan Pec pod Sněžkou a TJ Lokomotiva Trutnov, kteří zde trénují a pořádají závody.
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Společný ceník pro Ski Pec a Skiport:

Bodové oceněni jednotlivých zařízení:		

Dvojnásobný zimní zážitek
Společné jízdné Ski Pec pod Sněžkou a Skiport Velká Úpa
Bodové jízdné
Rodinné jízdné: děti zdarma!
20% sleva pro školní skupiny nad 15 žáků
10% sleva pro držitele platných průkazů ISIC
Lednová mezisezóna: 14. - 27. 1. 2012 mimosezónní ceny
Vedlejší sezóna

Hlavní sezóna

zimní sezóna

2011

2012

24.12.2011 - 13.1.2012
28.1.2011 - 18.3.2012

ceník

Společné jízdné Ski Pec pod Sněžkou a Skiport Velká Úpa

dospělí
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1 jízda - lanová dráha Hnědý vrch
1 jízda - lanová dráha Portášky
1 jízda - lyžařské vleky Ski Pec
1 jízda - lyžařské vleky Skiport
90 bodů
200 bodů
310 bodů 		
610 bodů
od 14.00 hod. do konce
3 hodiny
4 hodiny
5 hodin
1 den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dnů
6 dnů
7 dnů
5 ze 6
1 den Rodina 2+1
1 den Rodina 2+2
2 dny Rodina 2+1
2 dny Rodina 2+2
sezóna bez večerního lyžování
sezóna s večerním lyžováním Ski Pec
sezóna pouze večerní lyžování Ski Pec
večerní lyžování Javor
večerní lyžování Zahrádky III
večerní lyžování Modřín
dětský ski areál Sagasserovy boudy*

380
410
460
510
590
1 150
1 670
2 190
2 670
3 040
3 140
2 720

7 000

200
290

1 200
1 250
2 300
2 350

děti

220
250
290
340
430
690
960
1 240
1 460
1 700
1 780
1 480

do 23.12.2011
14.1.2012 - 27.1.2012
od 19.3.2012

dospělí
100
70
50
40
200
410
580
1 000

děti

		
LD Hnědý vrch
30
Javor 1, 2
24
Zahrádky 1
14
Zahrádky 2
9
Zahrádky 3
8
Vysoký svah
14
Klondike
8
Mulda
6
Eso
6
LD Portášky
31
Hofer
15
Modřín
9

Společné jízdenky: bodové, časové, jedno a vícedenní, rodinné
Provozní doba:
9.00 - 16.00 hod.
Provozní doba od 15. 2. 2012:
8.30 - 16.00 hod.
Provozní doba večerního lyžování: 17.00 - 21.00 hod.
Děti do 4 let zdarma, Dětské jízdné do 12 let			
Senior: od 65 let - 250 Kč/den 		
Držitel ZTP: 100 Kč/den

300
330
380
420
490
980
1 400
1 820
2 170
2 520
2 650
2 200

5 000
7 000
9 000
4 000
250
150
200
170
290
290

1 000
1 050
1 900
1 950

210
250
280
320
380
610
840
1 080
1 280
1 480
1 580
1 300

5 000

Sleva: 20% pro organizované školní skupiny nad 15 žáků. Na každých 15 žáků obdrží
učitel odpovídající jízdenku zdarma. Sleva se týká pouze časových jízdenek. Podmínkou k získání slevy je předložení jmenného seznamu žáků s razítkem školy a podpisem
odpovědné osoby.
10% sleva pro držitele platných průkazů ISIC. Sleva se týká pouze časových jízdenek.
10% na časové jízdenky (2-7 dní) s Kartou hosta Pece pod Sněžkou - neplatí pro školní
skupiny. Slevy se nesčítají
Vratná záloha na čipové karty 100,- Kč. Jízdenka je nepřenosná na jinou osobu. Jízdné zpět se nevrací za odebrání karty při jejím zneužití. Navrácení zpět pod pokutou
3 000 Kč. Při ztrátě jízdenky je postup daný přepravním řádem. Při zakoupení rodinného jízdného musí rodič doložit, např. občanským průkazem či cestovním pasem, rodinnou příslušnost rodičů a dětí, rovněž věk dětí do 12 let (datum narození po 1. 12. 1999).
Večerní lyžování na vleku „Javor„ a „Modřín“ není v ceně denní jízdenky. Večerní lyžování na vleku „ Zahrádky III“ je v ceně od dvoudenní jízdenky.
*Oddělené jízdné pro dětský ski areál Sagasserovy boudy zahrnuje pouze jízdné pro
dětský ski areál a zpáteční jízdu LD.			
Společnosti Ski Pec a.s. a SKIPORT si vyhrazují právo uzavřít lyžařské vleky a sjezdovky
při provozních poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod.
V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného!

170
290

ceny vč. DPH v Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám pěkné ZÁŽITKY V AReálECH v peci
pod Sněžkou.
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Ski Pec & Skiport

lanovka

běžecké
tratě

lyžařská
školka

snowtubing

bus a
skibus

kamery

vlek

snowpark

bobová
dráha

parkoviště

rozhledna

náročnost sjezdovek:
lehká
středně těžká
těžká

Ski Pec POD sněžkou 830 - 1215 m

vleky a lanové dráhy

sjezdovkY

JAVOR I, II [1320 m]

1

JAVOR I [1320 m]

C	LD HNĚDÝ VRCH [1510 m]

1a

JAVOR I [800 m]
JAVOR II [1500 m]

A, B
D

VYSOKÝ SVAH [1550 m]

2

E

ZAHRÁDKY [1320 m]

3	HNĚDÝ VRCH [1510 m]

F

ZAHRÁDKY II [550 m]

3a	HNĚDÝ VRCH [600 m]

G	KLONDIKE [400 m]

4, 4a VYSOKÝ SVAH [1550 m]

H

ZAHRÁDKY III [380 m]

5, 5a ZAHRÁDKY [1320 m]

I

MULDA [650 m]

6

J	ESO [650 m]
náročnost sjezdovek
lehká
středně těžká
těžká
večerní lyžování
technický sníh

ZAHRÁDKY II [550 m]

7	KLONDIKE [400 m]
8

ZAHRÁDKY III [380 m]

9

MULDA [650 m]

10	ESO [650 m]

Skiport Velká Úpa 708 - 1060 m
vleky a lanové dráhy
A	LD PORTÁŠKY [1464 m]
B	

hofer [905 m]

C

MODŘÍN [530 m]

D	

BABYLIFT [100 m]

Sjezdovky
1

PORTÁŠKY [1464 m]

2

MODŘÍN [530 m]

náročnost sjezdovek
lehká
středně těžká
těžká
večerní lyžování
technický sníh

Partner skiareálu SKI PEC, a.s.

PARTNER SKI PEC POD SNĚŽKOU

D

Jelenia Góra
Ústí
n. Labem

Liberec

Pec pod sněžkou

Walbrzych
velká úpa

Trutnov

PL

Hradec
Králové
Praha

KUDY K NÁM & parkoviště

Autem
Z Hradce Králové směrem na Trutnov a Svobodu nad Úpou, dále pak po silnici
296 směrem na Pec pod Sněžkou. K dispozici jsou placená parkoviště v obci a
odstavná na příjezdu. Jednodenní parkování pro 100 míst je ve Ski Pec a Skiport
Velká Úpa zdarma.

www.rwe.cz

GPS: Ski Pec: 50°41‘N, 15°43‘E
Skiport: 50°41‘N, 15°46‘E
Autobusem
Autobusové spoje k nám zajíždějí z těchto směrů: Praha, Hradec Králové, Brno,
Český Krumlov, Ostrava. Nejbližší zastávky k vlekům a sjezdovkám jsou: Barrandov, Velká Úpa-Náměstí, Velká Úpa-Tetřívek, Pec pod Sněžkou-Náměstí, Pec pod
Sněžkou-Javor. Ve všedních dnech jsou většinou intervaly jednotlivých autobusových spojení hodinové, ve dnech pracovního volna a klidu se jedná přibližně
o 10 spojů za den Praha - Pec pod Sněžkou. Cesta autobusem z Prahy do Pece
pod Sněžkou trvá cca 3 h.

Kyvadlová doprava - SkiBusy
Pravidelný skibus zdarma mezi Trutnovem a Pecí pod Sněžkou. Zároveň jsme
nově posílili spoje mezi Ski Pec a Skiport Velká Úpa: pravidelná linka v intervalech 20 min. v hlavní sezóně, 40 min. ve vedlejší sezóně od 9:00 hod. do 17:00
hod. Místo klasického skibusu můžete využít také turistického vláčku. Jízdní řád
skibusu je součástí outdoorového průvodce.
Parkování
Možnost parkování přímo pod sjezdovkami. 100 parkovácích míst v každém
areálu k jednodenní permanentce zdarma!
SLAVÍME I MALÁ VÍTĚZSTVÍ
w ww.al p i ne p ro . co m

kudy k nám

Vlakem
Vlak přímo až do Pece pod Sněžkou nezajíždí. Nejbližší nádraží je ve Svobodě nad
Úpou (trať Trutnov - Svoboda nad Úpou, provozovaná soukromým dopravcem).
Od vlakového nádraží v Trutnově a ve Svobodě nad Úpou pak další dopravu zajišťují autobusy a skibusy. Cesta z Prahy do Trutnova trvá vlakem cca 3 h 10 min.
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Skibusy

Trutnov - Velká Úpa - Pec pod Sněžkou a zpět

Provoz od 25. 12. do 18. 3.

SKIBUS - PROVOZNÍ ŘÁD
1. Služba pouze pro klienty a smluvní partnery Ski Pec a.s. a Skiport Velká Úpa.
2. Jízdní řád je jen orientační – respektujte možnost omezení či úpravy provozu
z důvodu povětrnostních nebo dopravních podmínek – jde nám hlavně o Vaši
bezpečnost!
3. Každou sobotu a v případě špatné sjízdnosti silnic mají autobusy výstupní a
nástupní stanici na autobusovém nádraží.
4. Provozovatel neodpovídá za škody a ztráty na lyžařském a snowboardovém
vybavení během přepravy.
5. Dodržujte přepravní řád, především maximální obsaditelnost vozů a poslední
odjezdové časy od Javoru!
Misservice: info a objednávky: +420 777 219 207
připomínky k provozu: +420 777 210 207

skibus

Zastávky
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1*

2

3

4**

5

6*

Trutnov autobus. nádraží		
8:00		12:00		16:10
Trutnov Hor. staré město		
8:05		
12:05		
16:15
Mladé Buky, žel. stanice		
8:11		
12:11		
16:21
Svoboda nad Úpou, autobus. nádr.		
8:20 10:00 12:20 14:00 16:30
Svoboda nad Úpou, Maršov		
8:22 10:02 12:22 14:02 16:32
Svoboda nad Úpou, Maršov II		
8:23 10:03 12:23 14:03 16:33
Horní Maršov, Maršov III		
8:25 10:05 12:25 14:05 16:35
Horní Maršov, most		 8:27 10:07 12:27 14:07 16:37
Horní Maršov, Temný Důl, Ves. výlet		
8:29 10:09 12:29 14:09 16:39
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
8:10 .......
.......
.......
.......
.......
Dolní Malá Úpa, most
8:17 .......
.......
.......
.......
.......
Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa 8:21
.......
.......
.......
.......
.......
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa ....... 8:32
10:12 12:32 14:12 16:42
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, Vavřincův Důl 8:30 8:34 10:15 12:34 14:15 16:45
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, Barrandov
8:32 8:36 10:17 12:36 14:17 16:46
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
8:33 8:40 10:19 12:38 14:19 16:48
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, Tetřívek
8:35 8:42 10:21 12:40 14:21 16:50
Pec p. Sněžkou, autobusové nádraží
....... 8:45 10:24 12:43 14:24 .......
Pec p. Sněžkou - JAVOR
8:41 8:50 10:30 12:45 14:30 16:55

Zastávky

1*

Pec p. Sněžkou - JAVOR
9:30
Pec p. Sněžkou, autobusové nádraží
9:33
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, Tetřívek
9:36
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
9:38
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, Barrandov
9:40
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, Vavřincův Důl 9:42
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 9:44
Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa .......
Dolní Malá Úpa, most
.......
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
.......
Horní Maršov, Temný Důl, Ves. výlet
9:47
Horní Maršov, most
9:49
Horní Maršov, Maršov III	
9:51
Svoboda nad Úpou, Maršov II	
9:53
Svoboda nad Úpou, Maršov I	
9:54
Svoboda nad Úpou, autobus. nádr.
9:56
Mladé Buky, žel. stanice		
Trutnov Hor. staré město		
Trutnov autobus. nádraží		

2

3

11:00 13:30
11:03 13:33
11:06 13:36
11:08 13:38
11:10 13:40
11:12 13:42
11:14 13:44
.......
.......
.......
.......
.......
.......
11:17 13:47
11:19 13:49
11:21 13:51
11:23 13:53
11:24 13:54
11:26 13:56
11:35		
11:39		
11:45		

4**

5

6*

15:00
15:03
15:06
15:08
15:10
15:12
15:14
.......
15:21
15:25
15:30
15:32
15:34
15:36
15:38
15:40
15:42
15:44
15:50

16:30
16:33
16:36
16:38
16:40
16:42
16:44
.......
.......
.......
16:47
16:49
16:51
16:53
16:55
16:57
16:59
17:01
17:05

21:15
21:18
21:21
21:23
21:25
21:27
21:29
.......
.......
.......
21:31
21:33
21:35
21:37
21:39
21:41
21:45
21:49
21:55

* Spoj zajištěn autobusem s maximální kapacitou 20 osob.
V případě zájmu skupiny o tento spoj, nutno objednat telefonicky předem.
** Spoj jede pouze v sobotu a neděli.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu skibusu v případě nepříznivých povětrnostních a sněhových podmínek a v případě nesjízdnosti silnic.
Služba pouze pro zákazníky a smluvní partnery SKI PEC a.s.
Možnost objednat skibus pro skupiny nad 20 osob na tel.: +420 777 219 207
od 8:00 do 21:00.
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Skibus

Pec pod Sněžkou - Velká Úpa | městský okruh

Skibusy jezdí také mezi oběma areály, permanentku tak můžete využít
na maximum.
Místo klasického Skibusu můžete využít také turistického vláčku!

Zastávky
1. JAVOR
2. VERONIKA
3. HORIZONT
4. INFOCENTRUM (parkoviště U Kapličky)
5. PARKOVIŠTĚ U ČERPACÍ STANICE
6. AUTOBUS. ZASTÁVKA TETŘÍVEK
7. AUTOBUS. ZASTÁVKA VELKÁ ÚPA náměstí
8. AUTOBUS. ZASTÁVKA BARRANDOV
9. AUTOBUS. ZASTÁVKA VAVŘINCŮV DŮL
10. zastávka Křižovatka

+ skibus = SkiPec
c
Hradec Králové hl. n. – Trutnov hl. n.
s návaznými skibusy do areálu SkiPec
Vlak + skibus jezdí v sobotu a v neděli od 7. 1. do 25. 3. 2012
Sp 1782 Hr. Králové hl. n. – Trutnov hl. n.
Hradec Králové hl. n.
7:01
Jaroměř
7:18
Česká Skalice
7:32
Trutnov hl. n.
8:20
Skibus od Sp 1782 v So a Ne
Trutnov žst.
8:30
SkiPort Velká Úpa
9:00
Areál SkiPec – Javor
9:10

Skibus k R 856 v So a Ne
Areál SkiPec – Javor
SkiPort Velká Úpa
Trutnov žst.

0
15:50
16:00
16:25

R 856 Trutnov hl. n. – Praha hl. n.
Trutnov hl. n.
16:40
Česká Skalice
17:28
Jaroměř
17:41
Hradec Králové hl. n.
17:55

Podmínky k návazné přepravě skibusem SkiPec
od vybraných vlaků ČD naleznete na www.cd.cz/cdski

Provoz skibusů na okruhu:
8:30 (Vavřincův Důl) - 16:30 ( Javor)
v hlavní sezóně (25. 12. 2011 - 18. 3. 2012)
v intervalu každých 20 minut
ve vedlejší sezóně (17. - 24. 12. 2011 a 19. 3. - 8. 4. 2012)
v intervalu každých 40 minut
16:45 (Vavřincův Důl) - 21:15 ( Javor)
v hlavní sezóně (25. 12. 2011 - 18. 3. 2012)
v intervalu každých 60 minut

skibus

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu skibusu v případě nepříznivých povětrnostních a sněhových podmínek a v případě nesjízdnosti silnic.
Služba pouze pro zákazníky a smluvní partnery SKI PEC a.s. a Skiport.

36

Misservice:
info a objednávky (skibus pro skupiny nad 20 osob): +420 777 219 207,
připomínky k provozu: +420 777 210 207

SkiPec Pec pod Sněžkou

Vlakem z Hradce do Pece
U sjezdovky Javor za 2 hodiny a 10 minut. Tam a zpět
od 175 Kč (ČD Net) a 10% sleva na permanentku!

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz/cdski
840 112 113

Dynamický.
HUDY je největší sítí outdoorových prodejen v České a Slovenské republice s tradicí
od roku 1990. Najdete nás ve všech větších městech ČR a SR. Obchody s kvalitním

Pro opravdové potěšení
z jízdy není jiné volby:
Subaru OUTBACK AWD.

zbožím renomovaných značek, proškoleným personálem a řadou „speciálek“ se
zaměřením na skialpinismus, běžky, nordic walking a lezení.
ČESKÁ REPUBLIKA
Praha: n Havlíčkova n Jungmannova n Na Perštýně n Slezská n Lidická n
Dejvická n Ruzyně n Strossmayerovo nám. n Českomoravská Brno: n Orlí 20 n
Veveří 13 České Budějovice: n Rudolfovská 11 Frýdek-Místek: n Nám. Svobody 43 Havířov: n Dlouhá třída 5 Hradec Králové: n Šafaříkova 581/B Hřensko:
n Hřensko 131 Jablonec nad Nisou: n Podhorská 22 Jičín: n Husova 59 Jihlava: n Kosmákova 21 Karlovy Vary: n Západní 11 n Na Vyhlídce 67 Kladno:
n Váňova 590 Liberec: n 5. Května 15 Mladá Boleslav: n Železná 119 Most:
n Budovatelů 2957/ 2 Olomouc: n Ostružnická 19 Ostrava: n Na Hradbách 6
n Poruba Hlavní třída 557 Pardubice: n 17. listopadu 400 Plzeň: n Goethova 2
Strakonice: n U Sv. Markéty 117 Tábor: n Pražská 233 Trutnov: n Bulharská 63
Ústí nad Labem: n Masarykova 3125 Zlín: n Vodní 453

Kombinovaná spotřeba paliva 6,4-10,0 l/100 km,
emise CO2 167-232 g/km. NOVÉ ceny od 779 000 Kč vč. DPH.

OUTBACK AWD

2.0D - 110 kW/150k | 2.5i - 123kW/167k | 3.6R - 191 kW/260k

Na silnici nebo mimo ni, na všechna místa, kam chcete jet, není žádné
vozidlo tak dynamické jako Subaru Outback, pokud jde o skutečné
potěšení z jízdy. Kompaktní motor SUBARU BOXER s protiběžnými
písty je instalován nízko u země pro dosažení nejlepšího možného
těžiště. V kombinaci s originálním pohonem Subaru Symmetrical
All-Wheel Drive, oba tyto systémy poskytují dokonale vyvážené
a působivé rozložení hmotnosti v podélné ose vozu, rychlou odezvu
na vaše povely, stabilitu i působivý trakční výkon bez ohledu
na terén, a vštěpují tak Vaší jízdě tak uklidňující důvěru, kterou
jste nikdy před tím při řízení nepoznali. Buďte stejně dynamičtí.
Pro opravdu inspirující jízdu s plným potěšením není jiné volby.

SLOVENSKO
Banská Bystrica: n Dolná 44 Bratislava: n Obchodná 51 n Miletičova 3/a Košice: n Hlavná 67 Vrútky: n Francúzskych partizánov 5386 Poprad: n Náměstí sv.
Egídia 29/69 Žilina: n Marianské námestie 11
HUDYsport je partnerem Ski Pec od roku 2011

www.hudy.cz

Subaru Outback zvítězil
v internetové anketě
ﬁremní auto roku 2011.

Financování s 0% navýšením!

www.subaru.cz

LÉTO 2012:
V Peci se i v létě dějí věci!

Pec pod Sněžkou má svým návštěvníkům co nabídnout po celý rok a záleží
na výběru každého návštěvníka, čemu dá přednost: hřebenové túře, procházce
údolím Zeleného potoka, horskému kolu, východům slunce na Sněžce nebo krkonošskému kyselu.
Pec pod Sněžkou se v létě stává dějištěm mnoha sportovních a kulturních akcí.
Ať už přijedete na den, či týden, stále bude co objevovat.
Užijte si ty pravé Krkonoše!

léto

Naše tipy
Lanovka na Sněžku
do 31. 7. 2012 - nepropásněte poslední letní sezónu původní lanovky!
Lanovka na Hnědý vrch
Rozhledna na Hnědém vrchu
Lanovka na Portášky - přístup na Sněžku a hřebeny Krkonoš
Monkey park a jízda na kladce
Relaxpark - Horská bobová dráha, 4 skluzavky v délce 55 m, trampolíny
dětské hřiště
Turistika: Pestrý výběr značených turistických tras
Návštěva historického dolu a kovárny v Obřím dole
Infocentum a galerie Veselý Výlet
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Aktivní pohyb a sport:
Pěší túry: Turisté vítáni!
Běžecké trasy
Trasy pro nordic walking
Cyklistika, horská kola: Cyklisté vítáni!
Výlety s průvodcem

Horské koloběžky
Trať hostící Český pohár v cross-country, fourcrossu a downhillu
Fourcrossová trať s parametry Světového poháru
Sjezdová trať na Hnědém vrchu
Bikrosová trať na Portáškách
Půjčovna kol, testcentrum

Nordic walking
Nordic walking přináší díky holím zapojení horní
poloviny těla, která v dnešní „sedavé“ době leniví.
Lze jej provozovat v přírodě i ve městě. NW upravuje správné držení těla, odlehčuje nosným kloubům,
zlepšuje silově vytrvalostní schopnosti a celkovou
pružnost svalů a rozšiřuje možnosti strečinku a posilovacích cvičení. Obuv i oblečení se podobá tomu
běžeckému i turistickému. Klíčové jsou speciální hole
pro severskou chůzi - mají především speciální poutko, jsou kratší a často i výrazně lehčí, dodávají se s
„botičkou“ na chůzi po asfaltu. Pozor - trekové hole
jsou pro nordic walking nevhodné a správnou techniku s nimi nedocílíte.
Kompletní vybavení a poradenství na
nebo v síti HUDY obchodů.
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Skiport Velká Úpa - Lanová dráha Portášky
Provozní doba: 8 - 18 hod

ceník letní sezóna 2012

1 jízda nahoru
100 Kč
1 jízda dolů
70 Kč
1 jízda zpáteční
120 Kč
5 jízd nahoru
400 Kč
rodina 2+1
1 jízda nahoru
1 jízda zpáteční
rodina 2+2
1 jízda nahoru
1 jízda zpáteční
skupina nad 10 osob
1 jízda nahoru / os.
1 jízda zpáteční / os.
průvodce na 10 osob + 1 zdarma
děti do 5 let zdarma pouze v doprovodu dospělé osoby

SkiPec & SkiPort
Využijte nabídky lanových drah na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou a Portášky
ve Velké Úpě a vydejte se na hřebeny Krkonoš. Nebo střemhlav dolů po některé
z vyznačených tratí!
Ski Pec - Lanová dráha Hnědý vrch
Provozní doba: 9 - 16 hod

Ski Pec & Skiport

ceník letní sezóna 2012
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dospělí

1 jízda nahoru
100 Kč
1 jízda dolů
100 Kč
1 jízda zpáteční
120 Kč
1 den downhill
290 Kč
nahoru s kolem
100 Kč
děti do 5 let zdarma pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let

Přeprava jízdních kol, kočárků a psů je zdarma.
Vstup na rozhlednu Hnědý vrch je zdarma.
Skupinová sleva od 15 osob - 10%.
Senioři nad 65 let platí cenu dětského jízdného.

děti

dospělí

70 Kč
50 Kč
100 Kč
240 Kč
290 Kč
270 Kč
340 Kč
70 Kč
100 Kč

Vedení Ski Pec a.s. a Skiport Velká Úpa si vyhrazuje právo uzavřít LD při provozních poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám pěkné zážitky v areálech Ski Pec a
Skiport v Peci pod Sněžkou!

děti | senioři
70 Kč
70 Kč
100 Kč
290 Kč
70 Kč

přijďte si vyzkoušet pořádného bika.
V testovacím centru RockMachine Vám zapůjčíme vhodné kolo, ať už budete plánovat
poklidnou jízdu za krásami Krkonoš, fyzicky náročnou vyjížďku po okolních kopcích, nebo
pekelný sjezd na místních sjezdových a fourcrossových tratích. Personál test centra Vám
doporučí a seřídí nejvhodnější stroj a dá Vám tipy na nejlepší singletracky a trasy v okolí.
Projeďte se po tratích Českého poháru XC, sjezdu a fourcrossu, nebo si najděte svůj oblíbený singletrack.

zkuste a budete chtít znovu a víc!

PEC POD SNĚŽKOU
velká úpa

Karta Hosta:
slevy a výhody pro ubytované
návštěvníky Pece pod Sněžkou
Od léta 2010 mají ubytování návštěvníci Pece pod Sněžkou možnost čerpat slevy
a výhody díky Kartě hosta.
Turisté ubytovaní v Peci pod Sněžkou obdrží od 1. 12. 2011 při ubytování
NOVĚ magnetickou Kartu hosta.

www.skipec.com
www.skiport.cz

Oblékáme na sebe několik vrstev, jejich počet závisí na
aktuálním počasí. Základem je funkční spodní prádlo s
plochými švy, přičemž to z vlny merino (dražší) je lepší
syntetického. Důležité jsou kvalitní ponožky, v nichž se
netvoří puchýře a noha se v nich potí co nejméně.
Většinu času na túře strávíme v softshellovém oblečení,
které je pohodlnější (měkčí, prodyšnější). Softshell (bunda a kalhoty) je oblečení do 90 % počasí – neprofoukne, je prodyšné, pružné, odolné proti oděru, hřejivé a s
omezením nepromokavé. Zateplovací vrstvu oblékáme
na jaře i na podzim. Osvědčené jsou vesty a tenké bundy
z peří nebo Primaloftu. Svrchní vrstvu s kvalitní membránou (Goretex) nepromokne ani neprofoukne, ale nosíme
jej většinou v batohu a oblékáme až při zhoršení počasí
(ochlazení, vítr, déšť).
Kompletní vybavení a poradenství na
nebo v síti HUDY obchodů.

Karta hosta

Na Kartu hosta mají hosté možnost využít až 30 slev. Například levnější jízdné
na Sněžku, lanové dráhy na Hnědý vrch a Portášky, na bobovou dráhu, vstupné
do ZOO Dvůr Králové, slevy do restaurací atd. V areálu Ski Pec a Skiport umožňuje
Karta hosta čerpat 10% slevu na dvou a vícedenní permanentky.
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Kontakty
Jednotné tísňové volání		
Hasiči (Trutnov) 		
Záchranná služba (Trutnov)
Městská policie (Trutnov)		
Policie ČR (Trutnov)

112
150
155
156
158

Městský úřad Pec pod Sněžkou
KRNAP Terénní stanoviště Pec

+420 499 736 252
+420 499 896 213

Policie ČR (Pec pod Sněžkou)
Horská služba (Pec pod Sněžkou)
Lékařský dům - MUDr. Vrtala
Lékařský dům - Chirurgie 		
Zubní ordinace - MUDr. Feduňová
Nemocnice Trutnov		

+420 499 736 233
+420 499 896 233, +420 602 448 338
+420 499 329 340, +420 604 780 349
+420 499 329 346
+420 603 413 11 3
+420 499 866 111

VaK TU – Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s: +420 607 136 105, +420 602 493 834
Lanová dráha na Sněžku: +420 499 895 138
Lanovka Portášky: +420 499 736 347
Lanovka Hnědý vrch (SKI-Pec): +420 499 736 375
Informační centrum, galerie, směnárna a obchod Veselý výlet:
+420 499 736 130 | e-mail: info@veselyvylet.cz | www.veselyvylet.cz
Info - ubytování
Turista Pec: +420 499 736 280 | www.turistapec.cz
Hotel Horizont: +420 499 861 111-333

kontakty

Lyžařská škola
Ski Pec:
Happy Hill Sochor: +420 499 736 432, +420 777 949 338, +420 777 801 050
Skiport:
ARON Sport: +420 603 479 882
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Taxi, SkiTaxi, Doprava
KR Expres			
Taxi Cupal			
Taxi Doulík			
Taxi Fiala 			
Taxi Pec			
Taxi skútr Souček		
Taxi Spišák			

+420 607 930 155
+420 603 833 834
+420 775 103 010
+420 603 271 266
+420 608 033 242
+420 499 736 188, +420 603 214 158
+420 603 493 222

Hike Up Low GT
Nízká trekingová
X Men/
obu
tvoří základní kám v s membránou a funkčním odvWomen
en pro výlety za deš
ětráváním
tě stejně jako v tep
a slunečném počlém
así.

WWW.HUDY.CZ

tivte

Navš

nové
www

www.skipec.com
www.skiport.cz

