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NABÍDKA PRO ŠKOLY – ZIMA 2017/18
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC - největší lyžařský resort v Česku

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
ráda bych Vás i Vaše studenty pozvala na lyžařský výcvik v zimní
sezóně 2017/18 do SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, který je
největším lyžařským resortem v Česku. Jen u nás můžete využít 43
km sjezdovek na 1 skipas a to s jistotou sněhu – 76% našich
sjezdovek je vybaveno technickým zasněžováním.
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Vyražte na lyžařský výcvik pohodlně a bez
starostí s oficiální lyžařskou školou SkiResortu
Pro Vaše žáky i studenty můžeme zajistit lyžařský kurz s
kompletním programem na míru. Ať už jde o výuku lyžování, půjčovnu
lyžařského vybavení nebo servis – vše s garancí kvality oficiálních služeb
SkiResort LIVE.

Zajistíme základní náplň kurzu – výuku sjezdového lyžování,
snowboardingu a běžeckého lyžování a postaráme se i o doplňkový
program -  noční sjezd na saních z Černé hory, základy lavinového
vyhledávání, večerní snowtubing, výlet na sněžnicích, závěrečné závody
s časomírou a zpracováním výsledků.

Rádi Vám zapůjčíme kvalitní lyžařské vybavení a nabízíme také možnost
servisu Vašeho vlastního vybavení včetně bezpečnostního testu
lyžařského vázání. Jsme schopní Vašemu kurzu pomoci se zajištěním
ubytování, stravování a pořízením skipasů. V případě zájmu vše sestavíme
do kompletního balíčku a osobně s Vámi projednáme.

Kontakt: SkiResort LIVE lyžařská škola, tel: +420 733 737 840, email: live@skiresort.cz
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SkiTour – unikátní propojení
Jen u nás můžete lyžovat každý den v jiném areálu. Stačí mezi areály přejet
rolbami SkiTour, na lyžích, nebo některou z 12 linek skibusů.  Novinkou
pro zimu 2017/18 je provoz rychlého skibusu SkiTour Express, který
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zrychlí přepravu z Pece pod Sněžkou do Janských Lázní a Černého Dolu až o
třetinu.

Černá hora (Janské Lázně) – Pec pod Sněžkou – na lyžích a rolbou – cca
25 minut
Černá hora (Janské Lázně) – Černý Důl – skibusem od Hofmanky
Express – cca 10 minut
NOVINKA Pec pod Sněžkou – Černá hora (Janské Lázně) – SkiTour
Express – cca 22 minut
NOVINKA Pec pod Sněžkou – Černý Důl – SkiTour Express – cca 37
minut

 

Atrakce na sjezdovkách
Nejdelší a nejširší sjezdovky – až tříkilometrové sjezdovky nabízí
areál Černá hora (Janské Lázně). Naopak za nejširší lze považovat
sjezdovku Javor v Peci pod Sněžkou, kde najdete také Snowpark a
Funpark s překážkami a skoky.
NOVINKA Funline i v Černém Dole – trať s klopenými zatáčkami a 8
metrů dlouhým tunelem najdete v Peci pod Sněžkou a trať s klopenými
zatáčkami NOVĚ také v areálu v Černém Dole.
Závodní tratě - využijte možnost ZDARMA si uspořádat závody v
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areálech SkiResortu. Ve 4 z 5 areálů můžete pro závody školních
skupin využít tratě obřího slalomu s časomírou (rezervace trati u
obsluhy vleku: Černá hora - vlek Sport 1, Pec pod Sněžkou - vlek
Klondike, Svoboda n.Ú – vlek Duncan, Černý Důl - lanovka Saxner).
NOVINKA Profesionální závody na klíč - uzavřeme pro Vás část
sjezdovky, postavíme trať obřího slalomu, nebo slalomu a zajistíme
pro Vás profesionální časomíru TAG Heuer s okamžitým zpracováním
výsledků. Stačí nás jen kontaktovat. Lyžařská škola SkiResort LIVE, tel.
734 621 271, livepec@skiresort.cz
Večerní lyžování ve 4 z 5 areálů – Protěž v Janských Lázních je
nejdelší osvětlený svah v Česku, Javor v Peci p. Sn. patří k nejširším.
V Peci je pro ubytované v části Lučiny a Zahrádky určena i osvětlená
sjezdovka U lesa. Vyzkoušet můžete také Modřín ve Velké Úpě, nebo
mírnou sjezdovku Duncan ve Svobodě n. Úpou.

Začátečnické lokality
NOVINKA Černý Důl - mírné sjezdovky a LIVE park s 2
pojízdnými koberci – areál, který je ideální pro lyžařské začátky. Pro
zimu 2017/18 nově s delšími sjezdovkami (celkově 8,5 km), nově
s tratí Funline a hlavně novou odpojitelnou čtyřsedačkovou lanovkou
Family Express.
Pec pod Sněžkou – 90 metrů dlouhý pojízdný koberec na Javoru
– lokalita v těsné blízkosti velkých sjezdovek a LIVE parku, která je
přístupná pro veřejnost.

mailto:livepec@skiresort.cz


Černá hora - zázemí pro lyžaře blízko dětských lokalit –
v budově horní stanice lanovky na Černé hoře najdete zázemí
s restaurací, toaletami a dětským koutkem. Odpočinková zóna se
nachází blízko dětské lokality s mírnými sjezdovkami Sport 1, 2.
NOVINKA Janské Lázně – nový pojízdný koberec místo vleku –
jeden z vleků, které dosud sloužily v dětské lokalitě Formánky
v Janských Lázních, nahradí nově pojízdný koberec (125 m). Výuka
dětí tak bude ještě jednodušší. Užit si tu můžete také nově
snowtubing. O dopravu na start dráhy se opět postará nový pojízdný
koberec. Lokalita se nachází v těsné blízkosti Hospůdky na
Formánkách
NOVINKA Velká Úpa – LIVE park s pojízdným kobercem a
vlíčkem – v blízkosti dolní stanice lanovky na Portášky otvíráme nový
LIVE park.

Ubytování pro školní skupiny a skipasy s další
slevou

Využijte možnost 5% slevy na skipasy pro školní skupiny navíc.
Stačí rezervovat ubytování přes Infocentrum Janské Lázně.  IC Janské
Lázně má v nabídce víc než 80 objektů a může zajistit ubytování ve
všech areálech SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC.

Několik objektů vhodných pro uspořádání výcviku a jejich ceny:

Pardubické Boudy - Černá hora (kapacita 42 lůžek), cena 390,-



Kč/osoba/noc s plnou penzí
Hotel Siréna - Janské Lázně, cena 465,- Kč/osoba/noc s plnou
penzí pro SŠ a 440,- pro ZŠ, na 20 žáků jeden učitel zdarma
Penzion  Protěž – Janské Lázně, cena 400,- Kč osoba s plnou
penzí / noc, depandance Bukový Háj 300,- Kč osoba s plnou
penzí / noc
Pension Villa Janské Lázně kapacita 48 lůžek, cena je 450,- Kč /
osoba / noc s plnou penzí + pitný režim a svačiny

 

Kontakt: IC Janské Lázně, tel: +420 499 875 186 email:
info@janskelazne.cz  www.janskelazne.cz

Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit denní a vícedenní jízdenky pro své

žáky do 11,99 let, od 12 let nebo střídavý lístek bez vymezení věku dle podmínek uvedených v

tomto ceníku. Na každých 10 platících žáků se stejným typem lístku (denní či vícedenní jízdenkou

– věkem omezené lístky nebo střídavý lístek) obdrží 1 učitel odpovídající jízdenku zdarma.

V rámci jedné školní skupiny je možné kupovat více typů jízdenek s podmínkou, že k získání 1

lístku zdarma pro učitele je nutné odebrat 10 lístků stejného typu.  Podmínkou prodeje jízdenek

pro školní skupiny je předložení jmenného seznamu žáků a učitelů s datem narození, opatřeného
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Chci další informace

razítkem školy, emailem, a dále jménem a podpisem odpovědné osoby. Uvedené ceny není

možno kombinovat s žádnými jinými slevami a výhodami (paket malé dítě, rodinné jízdné).

Platba je možná na místě v hotovosti, platební kartou nebo na základě uhrazené faktury (platba

musí být v okamžiku odběru připsána na náš účet). Při platbě na místě je nutno uhradit celou

částku najednou. Odběr skipasů musí být uskutečněn na hlavní pokladně 1 osobou. V případě

platby na fakturu předem je nutné uvést do objednávky místo odběru.

UPOZORNĚNÍ:

Každá osoba musí mít svojí jízdenku (1 osoba = 1 jízdenka). Počítejte při platbě s vratnou

zálohou 50,-Kč na plastovou kartu. Platnost časových lyžařských jízdenek (skipasů) do 16.00

hodin. Skipas je nepřenosný. V případě, že dojde k pokusu o použití časové jízdenky osobou

odlišnou od jejího držitele, je Provozovatel oprávněn bez dalšího nevratně zablokovat časovou

jízdenku. Provozovatel SkiResortu si vyhrazuje právo na případnou aktualizaci cen či opravu

ceníku. Při reklamaci je nutné předložit pokladní účtenku. V případě ztráty jízdenky je možné, na

základě uvedení čísla lístku a předložení účtenky, vystavit skipas nový.

Střídavý skipas - jízdenka v daném čase užívaná pouze 1 osobou, maximálně však 2 osobami v

rámci délky platnosti skipasu. Cena pro střídavý skipas je stejná pro žáky do 11,99 let i od 12 let.

Vícedenní skipasy platí na po sobě jdoucí dny. 

V ceně 6 a 7-denních jízdenek (skipasů) je večerní lyžování. Neplatí pro jízdenky 5/6 a 5/7.

V ceně 2 až 7-denních jízdenek (skipasů) je večerní lyžování na lyžařském vleku U lesa v Peci

pod Sněžkou. Platí i pro jízdenky 5/6 a 5/7.

 

SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Černohorská 265

542 25 Janské Lázně

www.skiresort.cz
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