Vítáme Vás v HOTELU MŮSTEK na sjezdovce,
prosím věnujte pozornost krátkým INFORMACÍM PRO UBYTOVANÉ

Uvolnění pokoje: poslední den pobytu je potřeba
pokoj uvolnit do 10 hod. V případě, že pokoj není
následně obsazen, je možný odjezd do 16 hod.,
po dohodě s ubytovatelem.

Kola, koloběžky: je možné uložit ve společné místnosti ve 3. patře (lyžárna).
Kuchyňka: nachází se na každém patře, je vybavena základním nádobím, příbory,
lednicí, vařičem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí. Vybavení je nutné
po použití řádně umýt a uklidit na příslušné místo.
Parkování: na ploše u dopadu skokanských můstků nebo před budovou u lanovky
Černý vrch.
V celém objektu je přísný zákaz kouření, místo pro kuřáky je u vchodu do objektu.

V případě dotazů volejte:
+420 770 175 077 nebo +420 737 222 499
Přejeme Vám krásný pobyt

Skiareál Ještěd „HORY ZA ROHEM“, dostupné z centra Liberce
i z Prahy za pouhou hodinku.
Skiareál Ještěd nabízí dobrodružství, sport i zábavu celoročně. Lanová dráha Skalka vozí na hřeben
všechny návštěvníky ještědských svahů i během jara a léta. Víkendový a sváteční provoz zahájí
čtyřsedačková lanovka Skalka u výstupu z tramvaje a centrálního parkoviště P1 v pátek 19. dubna
2019. Během května a června pokračuje provoz ve dnech středa až neděle. Od července po dobu
školních prázdnin jezdí lanovka denně a poté v září se vrací do režimu víkendů a svátků. Jízdní řád
zůstal stejný, lanovka jezdí v půlhodinových intervalech vždy od 9:05 až do 17:05 hod., s polední
pauzou. V ceníku přibyl nový atraktivní produkt FUN TICKET s možností výhodného jízdného na
lanovku se zapůjčením koloběžky nebo vstupem na trampolínu. Standardně bude otevřen i BIKEPARK.
Pro pěší turisty jsou připraveny naučné stezky Svijanská a Mlynářská, kdy po jejich zdolání každý získá
odměnu v gastro Kiosku Skalka.
Občerstvení nabízíme v kiosku Skalka, otevřený jako lanová dráha Skalka.
Terénní KOLOBĚŽKY - Kickbike FAT MAX
JEŠTĚD RENTAL, při provozu LD Skalka: 8:30 - 18:00 hod.
REZERVACE na tel.: +420 778 777 341
BIKEPARK
Ještěd nabízí 4 bikové trasy, které naleznete v blízkosti čtyřsedačkové lanovky Skalka.

Trail B1 a B1b - La Spaghetta: Freeride Trail kombinující hliněné a dřevěné
překážky. Náročnost: středně těžká.
B2 – Turistická: Freeride Trail doplněný o dřevěné překážky. Náročnost: lehká.
B3 – El Masacre Downhill: Sjezdová trať. Náročnost: těžká
U horní stanice lanové dráhy začínají okruhy pro pěší a cyklo turisty, okruhy končí u dolní stanice
lanové dráhy Skalka:
Modrý okruh: délka 6,8 km, okruh vedoucí přes Pláně, Šámalovu chatu a dále kolem Panského
lomu zpět k lanovce Skalka.
Červený okruh: délka 3,1 km, okruh vedoucí přes Pláně a kolem Panského lomu zpět k lanovce
Skalka.
Zelený okruh: délka 3,1 km, okruh vedoucí přes Černý vrch, Vířivé kameny a dále kolem
Skokanského areálu zpět k lanovce Skalka.

Více se o areálu dozvíte na www.skijested.cz

