SkiResort - Černý Důl
Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

GPS souřadnice: 50.639692N, 15.705573E

Adresa URL: www.skiresort.cz

Ski areál Černý Důl se nachází v údolí potoka Čisté na úpatí Krkonoš, zhruba 6 km východně od
Vrchlabí ve výšce 684 m n. m. Středisko Černý důl je součástí komplexu s názvem Skiresort Černá
Hora – Pec, který mimo Černého Dolu obsahuje ještě ski areály Janské Lázně, Pec Pod Sněžkou,
Velká Úpa a Svoboda nad Úpou.
V areálu Černý Důl si nejlépe zalyžují rodiny s dětmi a také začátečníci. Jsou tu široké sjezdovky a
nový moderní LIVE park s pojízdnými koberci a vlekem pro lyžařské začátky, kde učí oficiální
lyžařská škola SkiResort LIVE. Hlavní novinkou pro zimu 2017/18 je moderní odpojitelná
čtyřsedačková lanovka Family Express, která nahradila jednu z původních sedačkových lanovek. Family
Express je o 300 m delší než původní lanovka a prodloužit tak bylo možné i přilehlé sjezdovky. Celkově
tak areál nabízí lyžování na 8,5 km sjezdovek.
Užít si tu můžete také atrakce na sjezdovce, jako je trať s časomírou pro měření sjezdové rychlosti
– Top Speed (TS2), trať obřího slalomu s časomírou – Measured Slalom (MS3) a zábavná trať s
klopenými zatáčkami – Funline (12c).
Téměř 70 % sjezdovek v areálu je vybaveno technickým sněhem. Díky změnám na skibusové modré
páteřní lince mezi areály Černý Důl a Černá hora (Janské Lázně) trvá přesun mezi oběma místy
jen 10 minut.
V areálu platí jednotný skipas pro celý SkiResort ČERNÁ HORA - PEC. V rámci jednodenního lyžování,
můžete využít i samostatný ceník areálu a dětského lyžařského parku.
Lanovky a vleky
C1 Family Express – délka 1 000 m, kapacita 2 400 os./hC2 Saxner – délka 1 050 m, kapacita 1 800
os./hC3 Skalka – délka 500 m, kapacita 1 240 os./hC4 Bönischovy Boudy – délka 600 m, kapacita 1 000
os./hC5 LIVE park - Veronika – délka 170 m, kapacita 675 os./hC6 LIVE park - pojízdný pás 1 – délka
100 m, kapacita 1 200 os./hC7 LIVE park - pojízdný pás 2 – délka 30 m, kapacita 500 os./h
Sjezdovky
1c Ford Špičák, délka
1 050 m2c Špičák 2, délka
1 050 m3c U lomu 1, délka
1 200 m4c U
lomu 2, délka
1 200 m5c Bönischovy Boudy, délka
600 m6c Holandská, délka
1 400 m7c
Veronika, délka
170 m8c LIVE park, délka
130 m9c Vyhlídková, délka
850 m10c Spojka,
délka
100 m11c Propojovací cesta, délka
200 m12c Funline, délka
550 m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/68/skiresort-cerny-dul/
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