Všeobecné informace

Ceny 2016/2017

Všeobecné podmínky

Lyžařský vlek Černá Říčka

Zakoupením jízdenky návštěvník akceptuje smluvní přepravní
podmínky provozovatele SDH Černá Říčka s. r. o., tak jak jsou
zveřejněny. Odbavování je zajištěno elektronickým odbavovacím
systémem. Chraňte jízdenku před ztrátou a znehodnocením. Při
ztrátě nebo znehodnocení není nárok na náhradu. Jízdenka je
nepřenosná. Provozní doba denně od 8:30 do 16:30 a večerní
lyžování od 17:00 do 20:00. Změny provozní doby vyhrazeny.

Ceny jízdného
od 1. 11. 2016
do 30. 4. 2017

Vedlejší sezóna
do 24. 12. 16
a od 20. 3. 17
děti do
r. 2001
a senioři nad
65 let

dospělí

Slevy

Jednotlivá jízda
platnost 10 dní

20 Kč

Slevy jsou poskytovány dětem do r. narození 2002 včetně
a seniorům nad 65 let věku. Slevy se poskytují pouze
po předložení dokladu totožnosti s fotografií. Slevy poskytujeme
rovněž organizovaným skupinám nad 15 osob, po předložení
jmenného seznamu ve výši 25 %.

Jízdenka na 10 jízd
platnost 10 dní

Prodej jízdenek, náhrada jízdného
Prodej jízdenek probíhá výhradně u pokladny areálu v době
jeho provozu. Náhrada jízdného vzniká pouze při odstávkách
či poruchách trvajících déle než 2 hodiny. Náhrada jízdného je
možná pouze u vícedenních karet a to výhradně při úrazech, které
vznikly ve ski areálu a byly neprodleně a řádně nahlášeny obsluze
areálu. Při nemoci, špatném počasí, nadměrném větru, poruchách,
výpadku elektrické energie nebo uzavření některých sjezdových
tratí nevzniká právo na náhradu jízdného.

Lyžařská škola
a škola snowboardingu
Hlavní sezóna
od 25. 12. 16
do 19. 3. 17

děti do
r. 2001
a senioři nad
65 let

dospělí

20 Kč

20 Kč

20 Kč

120 Kč

130 Kč

130 Kč

140 Kč

Jízdenka na 20 jízd
platnost 10 dní

220 Kč

240 Kč

240 Kč

260 Kč

Jízdenka do 10.30 hod.

130 Kč

140 Kč

150 Kč

160 Kč

Dopolední jízdenka
do 13 hod.

170 Kč

210 Kč

190 Kč

250 Kč

Odpolední jízdenka
od 12 hod.

170 Kč

210 Kč

190 Kč

250 Kč

Denní jízdenka 8.30–16.30 hod.

270 Kč

330 Kč

300 Kč

390 Kč

5denní jídenka (vč. več. lyž.)

1 400 Kč
130 Kč

130 Kč

140 Kč

Kontrola a zneužití

Večerní lyžování – do 20 hod.

170 Kč

190 Kč

180 Kč

200 Kč

Mimo elektronický odbavovací systém, jsou jízdenku oprávněni
kontrolovat zaměstnanci ski areálu. Jízdenka je nepřenosná.
Při zjištění jejich zneužití nebo porušení přepravního řádu, je
zaměstnanec oprávněn jízdenku bez nároku na náhradu odebrat.
Tím není dotčeno právo ski areálu na náhradu způsobené škody.

Večerní lyžování – do 21. hod.

200 Kč

240 Kč

230 Kč

250 Kč

Sjezdové tratě
Sjezdové tratě jsou v době mimo provozu vleků pro veřejnost
UZAVŘENY! Sjezdové tratě bez večerního lyžování pak
od 17. do 8. hodiny. Vstup na sjezdové tratě je pěším, se saněmi
nebo boby, či jinými podobnými prostředky zakázán. Zakázán je
i vstup se psy. Na sjezdové tratě je zakázáno vjíždět jakýmikoliv
vozidly. Při poškození sjezdových tratí nedovoleným způsobem, je
jejich provozovatel oprávněn vymáhat náhradu škody.

Zima 2016/17

Individuální hodina

300 Kč/hod.

550 Kč/2 hod.

Skupinová výuka

250 Kč/hod.

850 Kč/4 hod.

Privátní výuka

450 Kč/hod.

850 Kč/2 hod.

1 690 Kč

120 Kč

Při úrazech vzniklých na sjezdových tratích nebo přepravním
zařízení, tyto neprodleně hlaste obsluze vleku. Při škodách
způsobených na přepravním zařízení tyto bezodkladně hlaste
obsluze vleku. Na škody nenahlášené včas nebude brán zřetel.

Ceny a informace

Výběr z ceníku

Večerní lyžování – 2 hod. od prodeje

Úrazy, škody

Rezervace termínů u dětského vleku
nebo na telefonu 724 104 217.
Denně 10–12, 13–16 hodin.
www.lvl-school.cz

Kde je zima nejjistější...

Provozní doba denní: 8:30–16:30, večerní 17:00–20:00 (21:00).
Provozovatel: SDH Černá Říčka s. r. o., IČ: 273 09 088
Jednatel: Martin Lauer, vedoucí vleku Dietmar Lauer.

www.cerna-ricka.cz

Bufet Jedová chýše

Dětský provazový vlek
děti do r. 2002

dospělí

1 hodina od prodeje

40 Kč

70 Kč

2 hodiny od prodeje

60 Kč

120 Kč

Provozní doba: 9:00–16:00
Provozovatel: Martin Lauer, IČ: 672 08 274,
zodp. osoba Martin Lauer

Nabízí po celý den rychlé občerstvení, i po dobu
večerního lyžování. Příjemné posezení
v zateplené jídelně

Příjezd
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Ostatní tratě
Jízda na louce pro sáňkování a bobování je na vlastní nebezpečí,
stejně jako na běžeckém kolečku. Ski areál neručí za jeho kvalitu
ani za úpravu.

Parkování
Stání na našich parkovištích je možné pouze v době
od 8 do 21 hodin zdarma. V době od 21. do 8. hodin zde platí
ZÁKAZ PARKOVÁNÍ!!! Při porušení pravidel parkování bude
vozidlo odtaženo na náklady jeho provozovatele.
Udržujte čistotu a pořádek! Chraňte životní prostředí.
Děkujeme, že se těmito pokyny budete řídit. Pomůžete tak nám
i sobě!

Informace
Informace o provozu a stavu sjezdových tratí a počasí
jsou dostupné u pokladny, stejně jako na našem webu
www.cernaricka.cz nebo webkamerách na stránkách
www.holidayinfo.cz a teletext str. 681.

Kontakty
tel.: +420 483 383 728
e-mail: sdhcernaricka@atlas.cz
denní info na: www.holidayinfo.cz
a na teletextu ČT na str. 681.

Lyžařský servis a půjčovna
Seřizování vázání • Mazání lyží • Broušení
hran • Broušení skluznic • Půjčovna lyží
a snowboardů • Dětské sety, přilby
Tel.: 723 290 246, lukas.cink@seznam.cz
V novém přímo na sjezdovce.
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www.cerna-ricka.cz

Sezónní akce

Večerní lyžování
Užijte si kouzlo večerního lyžování na perfektně osvětleném svahu
a lyžování bez čekání. Při tom můžete využít příjemné posezení
nové „Jedové chýše“. Osvětlená je „Hlavní“ sjezdovka a sjezdovka
„Mezi domky“. Při zakoupení 5denní jízdenky je večerní lyžování
zahrnuto v ceně.

SKIOPENING
Oficiální zahájení sezóny jsme naplánovali na

17. prosince

.

NEJVĚTŠÍ JISTOTA SNĚHU V JIZERKÁCH.
Slavnostní otevření NOVĚ rozšířených sjezdovek.
Pravá předvánoční pohoda, žádný stres nákupních center, jen
sníh, hudba, svařáček a kobliha.
Lyžařský coaching zdarma – naši domácí učitelé Vás bezplatně
provedou prvními oblouky a poskytnou cenné rady na úvod
sezóny. (Nutná rezervace!)

SILVESTR 2017

Crossová dráha
Nejen pro děti připravujeme crossovou dráhu, která vás zabaví,
když vás už běžné lyžování nudí. Pro snowboard i lyže. Najdete
zde skoky, klopenou zatáčku, vlny, raily a další překážky.

Běžecké kolečko
Silvestrovské večerní
lyžování prodloužíme 31. prosince do 22 hodin a k tomu bude
otevřena „Jedová chýše“ kde poběží silvestrovská párty.

Apartmány Černá Říčka

Vleky:
A – TLV
B – dětský vlek – škola
Sjezdové tratě:
 Hlavní
 Mezi domky
 Zadní
 Loučky

480 m
500 m
720 m
780 m

MEMORIÁL J. HIPPMANNA

Polubenská 111, Desná III
od nás to máte ke sjezdovce nejblíž

osvětlená
osvětlená

 Běžecké kolečko cca 3,5 km
 Louka pro sáňkování
U spodní stanice: parkoviště, půjčovna,
servis, bufet, lyžařská škola, dětský vlek

rezervace na tel.: 603 253 830
e-mail: m.cifkova@apartmanycernaricka.cz
www.apartmanycernaricka.cz
(ubytování v soukromí ve 3 apartmánech pro 4, 5 a 6 osob)

Pension Chata na Souši
Soušská 610, 468 61 Desná
tel./fax: +420 483 383 266, gsm: +420 602 239 939
www.chatanasousi.wz.cz; e-mail: chatanasousi@centrum.cz

Chata na Souši nabízí stravování dle dohody, ubytování s možností
přistýlek celkem 68 lůžek. Objekt je vybaven jídelnou s restaurací
a společenskou místností s krbem, je vhodný pro rodiny.

Autobus – zastávka „U Švýcar”
Amantis Vital Sport Hotel

„Ubytování v soukromí“
Chata Krista

tel.: +420 723 509 601

Chalupa Pod Jasanem

tel.: +420 739 520 318

www.amantis.cz
+420 608 737 730

 Restaurace otevřená denně 11–22 hod.
 Ubytování v hotelu již od 1 350 Kč/osoba/noc.
 Krásné Amantis Wellness
a Spa denně 15–21 hod.
 Hotel má k dispozici společenskou místnost
pro různe hry (kulečník, stolní tenis, šipky, dětský koutek…)

Horský eko/sport hotel

Montanie

K 74 lůžek K hotelová restaurace
s vynikající domácí kuchyní
K vlastní vinotéka K ﬁnská sauna
K půjčovna běžeckých lyží

www.montanie.cz

Cca 3,5 km běžecké kolečko (nově prodlouženo až na Souš)
je pravidelně upravováno s nařízlou stopou, takže můžete jet
klasicky a díky šířce stopy si můžete i zabruslit. Zaběhat si můžete
i večer, kdy je díky těsnému sousedství se sjezdovkami odtud
z velké části osvětleno.

Sáňkařská dráha
Pro ty, kteří chtějí něco víc než jen lyže nebo do nich prostě ještě
nedorostli, tu máme dvě upravené sáňkařské louky, kde si užijete
spoustu zábavy.

14. ledna 2017
Tradiční závod v obřím slalomu
pro děti a mládež.
NOVĚ jako VEŘEJNÝ ZÁVOD.
Nutné přihlášení předem podle instrukcí na našem webu.

NIGHT RACE
17. února – noční veřejný závod 3. ročník atraktivního
závodu pro závodníky od 15 let. Nová atraktivnější
pravidla, více jízd, napínavější boj a více adrenalinu…
Nutné přihlášení předem podle instrukcí na našem webu.

ZIMNÍ FINÁLE 17

Ukončení sezóny bude o víkendu
1. a 2. dubna v obvyklém rozsahu
s vylepšeními, které obohatí program:
sobota 1. dubna
dopoledne – „Ledovcové rallye“
večer – „Zhasínáme“ – večer s hudbou
a noční show…
neděle 2. dubna
od 14. hodin – „Ledovcová olympiáda“ netradiční soutěže
pro děti, zamknutí sjezdovky, oficiální ukončení sezóny

Lyžařská škola
Sem můžete bez obav svěřit své děti
nebo se jen můžete jednoduše naučit něco nového.

Půjčovna a servis
Lyže už zkrátka s sebou na hory tahat nemusíte! Prostě si je
půjčíte a o nic se nestaráte. Půjčíte si zde moderní lyže dle vaší
potřeby a stejně tak i pro vaše děti, které se to teprve budou učit
a pro větší bezpečnost si pro ně půjčíte i přilbu.

