Ski areál Kaste a Relax Petříkov
Kraj: Olomoucký

Okres: Jeseník

GPS souřadnice: 50.201738N, 17.043663E

Adresa URL: www.kaste.cz

Sportovní areál KASTE a RELAX (802 m n. m.) leží ve známém středisku zimní i letní rekreace
Petříkov, u obce Ostružná v Jeseníkách.
Ski areál KASTE je vybaven dvěma dvoukotvovými vleky o délce 700 a 580 m a dětským vlekem o délce 40 m.
Všechny tři vleky se nacházejí v těsné blízkosti chaty KASTE. Skipasy jsou společné i pro sousední dva
vleky Ski Petříkov (700 a 450 m).
Návštěvníci si mohou vybrat mezi třemi sjezdovými tratěmi (červená, modrá), které jsou denně
upravovány a v případě potřeby zasněžovány systémem umělého zasněžování. Jedna ze
sjezdových tratí nabízí večerní lyžování. Lyžaři jsou odbavováni digitálním odbavovacím
systémem. Vzhledem k výkonnému zasněžování a k mikroklimatu petříkovského údolí se tu lyžuje i
tehdy, když jiné areály z důvodu nedostatku sněhu stojí.
V Petříkově je k dispozici i půjčovna lyží a snowboardů, servis a lyžařská škola.
V areálu je k dispozici parkoviště pro ubytované na horské chatě. Ostatní návštěvníci mohou využít
záchytné parkoviště na začátku Petříkova a skibusem se dopravit přímo k lyžařským vlekům.
Součástí areálu je také restaurace.
Platí jednotné jízdenky u obou vleků KASTE a u sousedního vleku RELAX, takže návštěvníci mohou
využít na jeden skipas 3 vleky a 4 sjezdovky v délce 3 100 m (zasněžované jsou 3 sjezdovky v délce 2 500
m). U vleku RELAX je k dispozici snowpark a svah pro začínající lyžaře.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka ČasRelax č. 5 vlek 500m 03:20Kaste velký č. 1 vlek 700m 04:40Kaste střední
č. 3 vlek 550m 03:40č. 6 SKI Petříkov vlek 700m 04:40č. 7 SKI Petříkov vlek 450m 03:00Kaste
dětský č. 4 lano 40m 00:25
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka PřevýšeníKaste I [těžká] 800m 185mKaste III. [těžká]
700m 175mSKI Petříkov VI. [těžká] 800m 180mSKI Petříkov V. [těžká] 500m 60mKaste
IV. [lehká] 800m 180mKaste dětský svah [velmi lehká] 50m 5mRelax [lehká] 500m 120m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1249/ski-areal-kaste-a-relax-petrikov/
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