
 

Závěr lyžařské sezóny 2018/2019 v termínech 

Skibusy a SkiTour 
17. 3. končí provoz linky SkiTour Express, modré páteřní linky do Černého Dolu, žluté páteřní linky 

do Svobody nad Úpou, linek obsluhujících večerní lyžování v Janských Lázních a v Pecí pod 

Sněžkou i CITY linky v Černém Dole, Janských Lázních a většina linek v Peci pod Sněžkou. 

24. 3. končí provoz červené páteřní linky spojující Pec pod Sněžkou a Janské Lázně a lyžařský 

přejezd SkiTour s rolbami. V Peci pod Sněžkou skončí provoz CITY linky Hotel Horizont – Javor. 

Areál Černá hora 
17. 3. končí provoz lokality na Formánkách včetně lyžařské školy a půjčovny SkiResort Live a LIVE 

parku. 

končí pravidelné večerní lyžování na Protěži. Večerní lyžování se následně předpokládá v 

termínu od čtvrtka 21. do soboty 23. března. 

24. 3. předpokládá se ukončení denního provozu na Protěži. Zbývající část areálu budou fungovat 

bez omezení s ohledem na sněhové podmínky.  

7. 4. končí provoz v celém lyžařském areálu a uzavře se také provozovna lyžařské školy, půjčovny a 

servisu SkiResort Live v budově dolní stanice kabinkové lanovky. 

Areál Pec pod Sněžkou 
17. 3.  končí provoz vleku a sjezdovky Slovan.  

23.3. končí každodenní provoz večerního lyžování na Javoru a bude znovu v provozu pouze v pátek 

a sobotu 29. a 30. března a 5. a 6. dubna. 

7. 4. končí provoz v celém lyžařském areálu a LIVE park i lyžařskou školu s půjčovnou uzavře také 

SkiResort Live. 

Areál Černý Důl 
17. 3.  končí provoz v lyžařském areálu. Ve stejný den také skončí provoz LIVE parku, lyžařské školy a 

půjčovny SkiResort Live. 

Areál Velká Úpa 
9. 3.  byl ukončeno večerního lyžování na Modřínu.  

17. 3. končí provoz vleků v areálu  

24. 3. končí provoz lanovky a sjezdovky Portášky. Lyžařskou školu, půjčovnu a servis uzavírá také 

SkiResort Live.  

Areál Svoboda nad Úpou 
17. 3.  končí provoz lyžařského areálu  
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