Propojení Skiareál Klínovec – Neklid – Boží Dar
Revoluční novinkou pro tento rok je propojení Skiareálu Klínovec se sousedícím skiareálem na Neklidu a
přímé lyžařské propojení s Božím Darem. Skiareál Klínovec se tak rozšíří z původních 18 na 31,5 km, z
toho bude 21,2 km zasněžováno technickým sněhem. Celková plocha tratí se zvětší z 417 000m2 na
737 000m2.
Celý lyžařský komplex Skiareál Klínovec bude obsluhovat 5 lanových drah, z toho jsou 2 s oranžovou
krycí bublinou.
Unikátní v rámci ČR bude propojení celé oblasti lyžařsky – žádné přesuny skibusy, ale pohodlně po
propojovacích sjezdovkách, jejichž výstavbu jsme zahájili počátkem léta. Z vrcholu Klínovce povede
propojovací sjezdovka ke spodní stanici lanové dráhy na Neklidu a z Neklidu ke spodní stanici lanové
dráhy Prima Express.
Celkem budeme nabízet v zimní sezoně 2018/2019 více než 30 km sjezdových tratí a to na jeden skipas.
Ceny:
skipas 1 den – dospělý – 750,- běžná sezona/ 790,- TOP sezona
skipas 1 den – dítě – 600,V rámci InterSkiregionu Klínovec-Fichtelberg se díky česko-německé spolupráci našich areálů lyžařům
rozšíří možnost, zalyžovat si na 47 km sjezdových tratí. Využívat je mohou zakoupením skipasu na jeden
a půl dne a dalších vícedenních skipasů. Mezi vrcholy přepravuje skibus zdarma. Doba přesunu je cca 10
minut. InterSkiregion bude obsluhovat sedm lanových drah, z toho tři s krycí bublinou a jedna kabinová
lanová dráha.
Ceny:
InterSkiregion 2 dny – dospělý – 1.300,InterSkiregion 2 dny – dítě – 1.040,Další významnou novinkou je rozšíření sjezdovek Dámská a Pařezovka. Modrá sjezdová trať Dámská
bude rozšířena o 100%, na dvojnásobek své šířky a červená Pařezovka se rozšíří o 20%. Terénní úpravy
za účelem rozšíření sjezdovek byly zahájeny počátkem srpna.
Modernizace se také dočká náš COOL FUN park, kde přidáme zábavné prvky a chill zónu. Dále se mohou
návštěvníci těšit na legendární snowpark Neklid, který je jeden z prvních v ČR a bude nabízet široké vyžití
v podobě skoků a překážek.
Se zásadními novinkami pro nadcházející zimní sezonu také souvisí rozsáhlé investice a to v objemu
70 milionu Kč.

