Wykaz kompleksów narciarskich
Górskie trasy zjazdowe
● Kompleks Bedřichovka Orlické Záhoří

Styczeń

Orlické Záhoří

Deštné w Górach
Orlickich

● Międzynarodowy Zjazd

● Kompleks narciarski Deštné w Górach Orlickich

	Saniami Rogatymi

● Kompleks narciarski Čenkovice – Buková hora

Luty

● Kompleks narciarski Říčky w Górach Orlickich

Deštné w Górach
Orlickich

● Nella Bartošovice

● Snowpark Opening
● Šediváčkův long

Říčky w Górach
Orlickich
● Skiinterkritérium

● Maraton Orlicki

Marzec

Olešnice w Górach
Orlickich

Deštné w Górach
Orlickich

● Mistrzostwa Republiki

● O´Neill Soldiers

w Narciarstwie w Stylu

● Rampušák

● Kompleks narciarski i snowpark Sedloňov
● Kompleks narciarski Farák Rokytnice w Górach Orlickich 
● Kompleks narciarski Olešnice w Górach Orlickich
● Kompleks sportowy České Petrovice
● Centrum narciarskie Zdobnice w Górach Orlickich

	Retro

Trasy zjazdowe na podgórzu
Uzupełniony kalendarz imprez znajdziesz na naszej stronie
informacyjnej www.goryorlickie.cz.

pośród natury

Kalendarz TOP imprez

Narciarstwo

Musisz to przeżyć...

● Kompleks narciarski Dlouhoňovice ● Kompleks narciarski Přívrat  ● Kompleks narciarski Peklák

Na skrzydłach Orlicy

Narciarstwo
pośród natury

• kompleksy narciarskie
• snowparki
• tradycyjne imprezy sportowe
• niekonwencjonalne zimowe doznania

Wymienione kompleksy oferują swym Gościom niniejsze usługi: wyciąg dla dzieci, wieczorna jazda na nartach, szkoła narciarska, zaśnieżanie, wypożyczalnia
nart, serwis skiservis, parking, bufet. Uwaga:  bez sztucznego zaśnieżania.
Transport do większości kompleksów narciarskich zapewnia regularna
linia skibusów. Szczegółowe informacje i rozkład jazdy znajdziesz na
www.goryorlickie.cz. Transport na zamówienie oferuje Radiobus.

Wydała: Spółka Destynacyjna Góry Orlickie i region Podorlicko, 2012
Druk i baza tekstu: Avedon s. r. o., OHGS s. r. o.
Opracowanie graficzne: iStudio s. r. o.
Fotografie: Archiwum „Gór Orlickich i regionu Podorlicko“ i jego
członków / Nie do sprzedaży

Marketing campaign and support for destinations
in the Orlické hory and Podorlicko – part 1.

Investing in your future

Co-financed by the European Union
from the European Regional Development Fund

www.goryorlickie.cz

Usługi: wyciąg na kartę

Wystarczy tylko przyjechać...

Čenkovice

Ośrodki narciarskie w samym sercu natury, trasy zjaz-

Kompleks narciarski Čenkovice pod Bukovą horą, na pograniczu

skibusy

dowe o różnej skali trudności, doskonale wyposażone

Gór Orlickich i Jesioników oferuje wysokiej jakości jazdę na

narciarzy z ośrodków noc

snowparki, nowoczesne kolejki linowe, ale również nie-

nartach na 7 trasach zjazdowych o różnej skali trudności. Trans-

legowych do skicetrum;

konwencjonalne imprezy zimowe albo przeżycia pełne

port narciarzy zapewnia 6 wyciągów i dwuosobowa kolejka li-

łatwa trasa skicrossowa

adrenaliny, jak np. nocna jazda z psim zaprzęgiem, skit-

nowa. Tutejszy snowpark z wieloma ciekawymi elementami jest

– zabawna jazda na hop-

ting albo górskie trójkołowce – to wszystko czeka właśnie

oświetlony i w dolnej części także nagłośniony. Ze względu na

kach, również dla dzieci

na Ciebie i Twoich przyjaciół, jeśli zdecydujecie się

swoją historię należy do czołowych w kraju.

spędzić miły weekend lub całe ferie u nas w Górach Or-

zbliżeniową z parkingiem;
do

Nowość:

transportu

Na wszyst-

lickich. Wystarczy tylko przyjechać i wszystkiego w pełni

Usługi: szkoła narciarska i snowboardowa; transport bagaży

wypróbować...

i nart do ośrodków noclegowych; przejażdżki na skuterach

znajduje się nowo wybu-

śnieżnych

dowany,

Nowość: Przy głównym parkingu wybudowano małe uzdro
wisko radonowe, gdzie wypływa źródło Filipa. Jest dokładną
kopią uzdrowiska Vincenta Priessnitza i jest dostępny bez opłat.

kich trasach zjazdowych
w

pełni

zau-

tomatyzowany system produkcji śniegu technicznego, który
wyraźnie skraca czas i podnosi jakość zaśnieżania na trasie.

Maszerstwo w Říčkach
Po prostu unikatowe

pr

zeżycie z psim zaprzęgiem
przygotowało dla Ciebie Stowarzyszenie Regionu Říčky
we współpracy z zespołem

Deštné w Górach Orlickich

psów zaprzęgowych Orlice

Deštné, największy ośrodek sportów zimowych w Górach Orlickich,

samowitej przejażdżki wcho

oferuje sześć tras zjazdowych o różnej skali trudności, siedem

dzi odjazd z ustalonego miej

wyciągów narciarskich z nowoczesną krzesełkową kolejka linową.

sca, napojenie i zaprzężenie

Dla dzieci został przygotowany zabawny tor z hopkami śnieżnymi

psów, możliwość samodziel-

i zabawkami. Oczywiście jest możliwość wieczornej jazdy na
nartach.

Usługi: snowpark, szkoła narciarska, wypożyczalnia i serwis
Nowość: Ulubiona turystyczna trasa zjazdowa została poszerzona o 8700 m2, jest zainstalowany nowy system obsługi
z bezdotykowymi kołowrotami, na nowo będzie do dyspozycji
również program lojalnościowy przy użyciu kart osobistych,
dzięki którym będzie można uzyskać ciekawe zniżki.

Alaskan Husky. W skład nie-

Říčky w Górach Orlickich

nego kierowania zaprzęgiem

Kompleks znajduje się na znanym szczycie Zakletý na idealnej

minek.

pod okiem maszera i upo

wysokości bezwzględnej 740–992 m n.p.m. i tworzą go cztery trasy zjazdowe o różnej skali trudności. Dzięki korzystnej koncepcji

Do wyboru masz dzienną i nocną jazdę, różne dystanse tras –

i długości tras zjazdowych, nowoczesnej czteroosobowej kolejce

od grudnia do marca (w zależności od warunków śniegowych).

linowej i nowemu systemowi zaśnieżania Říčky uważane są za naj-

Przejażdżki są przeznaczone dla dorosłych i dzieci. Ponadto orga

lepszy ośrodek narciarski w Górach Orlickich.

nizowane są przejażdżki na życzenie.

