Ski Razula Velké Karlovice
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

GPS souřadnice: 49.367832N, 18.355055E

Adresa URL: www.razula.cz

V samotném srdci Beskyd leží Ski areál Razula, který se rozprostírá v nadmořské výšce 750 m n. m.
Středisko je vhodné jak pro začátečníky, tak i pokročilé a náročnější lyžaře. Na své si
přijdou i rodiny s dětmi. Kvalitní lyžování nabízí čtyři sjezdovky o celkové délce 2 km, vybere si
skutečně každý. Přepravu zajišťují čtyři vleky. Umělé zasněžování slibuje lyžování po celou
zimní sezónu.
Červená sjezdovka Razula se vyznačuje zvláštním členitým terénem, který zde využívají i špičkoví
závodníci pro trénink náročných pasáží jízdy. Naopak sjezdovka Galík je přímo ideální pro
nenáročné lyžování. Sjezdovka Horal je vhodná především pro začátečníky a rodiny s dětmi a
najdete zde i velmi pěkný dětský skipark a snowtubingobou dráhu.
K vybraným skipasům poskytuje skiareál Razula akci Lyžuj a plav, což je hodinový vstup do termálních
bazénů Wellness Horal – zdarma.
V areálu Razula je také půjčovna lyží, nechybí ani ski servis či lyžařská škola a pro nejmenší je
připravena dětská školička.
Milovníci snowboardingu si ihned zamilují GoGEN Snowpark u hotelu Horal, který je v provozu již od roku 2008. Je
určen jak pro freestyle lyžaře, tak i snowboardisty. Hitem se stal i snowtubing, který nabízí jízdu na
speciálních gumových člunech.
Ve Ski areálu Razula je v provozu rychlé občerstvení v dřevěném srubu přímo pod sjezdovkou Razula.
Ve Ski areálu Razula je v případě potřeby k dispozici horská služba, která se stará o vaši bezpečnost.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka ČasRazula (Doppelmayr kotva) vlek 800m 04:00Horal
(Tatrapoma) vlek 300m 02:00Galík (Tatrapoma) vlek 400m 02:00Snowtubing vlek 100m 01:00Dětský vlek
Galík lano 80m 02:00Dětský koberec Horal koberec 80m 01:50
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka PřevýšeníRazula [těžká] 1000m 210mGalík [těžká]
400m 80mHoral + Snowpark [lehká] 400m 50mDětský park Horal [velmi lehká]
100m 10mSnowtubing [velmi lehká] 150m 25m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/80/ski-razula-velke-karlovice/

Strana 1/1 , Vytisknuto: 19.2.2020 11:30:52

