
Lyžařský areál 
ALDROV - Vítkovice

 

  

                                                                dospělí        děti do 11let

1 denní jízdné v celém areálu                  390 ,- Kč    330,- Kč

4 hodinové jízdné v celém areálu            320 ,- Kč    280,- Kč

Výhodné jízdné pro občany obce Horní Branná a Valteřice 

www.skialdrov.cz

Lyžařský areál Aldrov - Vítkovice v Krkonoších leží v nadmořské výšce 733 m n.m. a lyžaři si zde mohou vybrat jednu ze 4 
sjezdových tratí - 3 se nacházejí na lanové dráze nazvané Prezidentský expres a jedna na vleku Jizerka.

Čtyřsedačková lanovka Doppelmayr překoná výškový rozdíl 135 metrů během několika minut a každou hodinu přepraví až 
2400 osob. Takže málokdy se stane, že byste na dolní stanici museli strávit více jak deset minut čekáním. Otevírání lanovky se 
zúčastnil prezident Václav Klaus, proto byla nazvána Prezidentský expres.

Vlek Jizerka je také od firmy Doppelmayr, s přepravní kapacitou 1200 os/hod. a s černou sjezdovkou. Již šestým rokem je na 
vleku Jizerka vybudován snowpark evropských parametrů který si za dobu své existence díky pravidelné údržbě a množství 
překážek našel spousty příznivců a vznikla zde unikátní komunita a pohodová atmosféra.

Díky umělému zasněžování nabízí areál vynikající podmínky začínajícím i pokročilým lyžařům po celou zimu. Na své si tu 
přijdou i milovníci večerního lyžování, protože sjezdovky jsou osvětlené. 

Zimní sezóna 2017 - 2018

Důležité informace:
 Zvýhodněné jízdné je k prodeji pouze na OU v Horní Branné.

 Je vydáváno na jednorázových nevratných chip kartách bez zálohy.

 Zakoupené karty mají platnost do konce lyžařské sezóny 2017 / 2018.

 Časové (4 hodinové) jízdné se aktivuje prvním průchodem turniketem na lanovce Prezidentský expres.

 Denní provoz lanovky Prezidentský expres je od 8:00 - 16:00 hodin.

 Denní provoz na vleku Jizerka - Snowpark je od 9:00 - 16:00 hodin.

Ostatní informace netýkající se zvýhodněného jízdného:

 Kompletní ceník a přehled jízdného na stránkách areálu www.skialdrov.cz, na ostatní jízdné lze pro mládež 
uplatnit slevu ISIC -10%.

 Veškeré jízdné v areálu je vydáváno na zálohované chip karty (100,- Kč).

 Ostatní jízdné je možné zakoupit on-line na stránkách www.skialdrov.cz.

Děti do 6-ti let ZDARMA.
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