
CITY PEC (Večerní lyžování / Abendskifahren / Night skiing / Nocne zjazdy)

Provoz / Betrieb / Operation / Operacja: 25. 12. 2022 - 19. 3. 2023, pokud je otevřena sjezdovka Javor / wenn die offene Skipiste Javor 
/ when piste Javor is open / jezeli nartostrada Javor jest otwarta

Zastávky 1 2 3 4 5 6 7

  Javor (SkiResort) odjezd / departure < 17:50 18:10 18:30 19:10 20:10 21:10

  autobusové nádraží | < 17:52 18:12 18:32 19:12 20:12 21:12

  lanovka Sněžka | 17:35 17:55 18:15 18:35 19:15 20:15 21:15

  Bivoj | 17:37 17:57 18:17 18:37 19:17 20:17 21:17

  parkoviště Kaplička (P3) | 17:39 17:59 18:19 18:39 19:19 20:19 21:19

  hotel Horizont | 17:43 18:03 18:23 18:43 19:23 20:23 21:23

  Veronika | 17:45 18:05 18:25 18:45 19:25 20:25 21:25

  Firn | 17:47 18:07 18:27 18:47 19:27 20:27 21:27

  Javor (SkiResort) příjezd / arrival 17:49 18:09 18:29 18:49 19:29 20:29 21:29

Přepravu zajišťuje : Roman Koula, Trutnov, tel. +420608476112 

Zajímají tě i další skibusové linky? www.skiresort.cz/sluzby/skibus

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu skibusu v případě nepříznivých povětrnost-
ních a sněhových podmínek a dále pro případ nesjízdnosti silnic. Skibus je provozován za předpo-
kladu, že je většina lyžařských zařízení SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC v provozu a dále v případě, že 
nejsou vydána omezující opatření k provozu. Aktuální informace o provozu všech skibusových linek 
najdete na www.skiresort.cz nebo tel. (+420) 734 153 153.

The provider reserves the right to change the timetable of ski buses in case of unfavorable weather 
and snow conditions and in the case of impassable roads. Ski buses operate only when most of the 
ski facilities in SkiResort ČERNÁ HORA - PEC are open and further in the event that no restrictive 
measures are issued to operate.You can find up-to-date information on the operation of all ski bus 
lines at www.skiresort.cz or phone (+420) 734 153 153.




