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Zimní radovánky
RADOSTI NA SNĚHU

2

Údolí řeky Ohře odděluje na Sokolovsku dva horské maStříbrná
(800 m.n.m.)
V areálu Lišák
2 vleky
a 4 sjezdovky
sívy – Krušné
hory a Slavkovský
les.jsou
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všech
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délce
až
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slalomzajímavé příležitosti pro trávení zimní dovolené nebo jen
ka lesem s muldami.
Malé fronty.
plnohodnotných
víkendů.
V Karlovarském kraji si výborně zalyžujeme na stráních i pláních.

Běžecké lyžování
Zatímco podmínky pro sjezdování jsou většinou lepší
v Alpách, běžkařské trasy jsou v Česku a v blízkém Německu na špičkové úrovni.

Pernink (1000 m.n.m.) Ski areál má dvě části: Vila (pod tratí)

Krušnohorská magistrála (Kraslice <-> Boží Dar) - 30 km

a Nad Nádražím (nad tratí). Pět vleků obsluhuje 4 sjezdovky,

dlouhá poklidná trasa vede převážně vysokým lesem ve výš-

modré a červené, o délce až 560 m. Večerní lyžování a umělý

ce okolo 900 m.n.m. Nástupními místy do stop jsou Boží Dar,

sníh. Malé fronty.

Horní Blatná (vlak), Pernink, Jelení, Bublava, Kraslice (vlak).
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Na Boží Dar a Klínovec jezdí skibus (www.autobusy-kv.cz).
Nové Hamry (828 m.n.m.) Menší horské středisko láká na 5

Střediska v Krušných horách - Své stopy udržuje řada měst

sjezdovek o délce až 480 m. Půjčovny, občerstvení, dětský

v Krušných horách: Boží Dar (centrum běžeckého lyžování,

vlek. Malé fronty.

bydliště Lukáše
Bauera a po něm pojmenovaný okruh; závodSjezdové
lyžování
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¤
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o délce
300 - na
1200
metrů,
Kammloipe
(800Neklid:
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města nabízí i večerní lyžování, restauraci. Délka 560 m. Malé

6
kompletní
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straně Krušných
hor sezázemí.
špičkovou stopou pro klasiku i brus-

fronty. Tel. 608 742 262.
¤

Boží
Dar
(1099 m.n.m.)
vem;
výborná
kvalita), Pernink, Nové Hamry, Bublava.

Vlek Krajka po levé straně silnice Kraslice-Luby 1 km z centra

¤
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s dětmi,
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se nachází
také

Vlek Saporo je 1,5 km po levé straně u silnice z centra města

večerní lyžování.
snowtubingová
dráha,
městečko Schöneck
s 5aquacentrem.
Výchozí místo: Mühlei-

směr Klingenthal (SRN). Délka 760 m, večerní lyžování. Malé

then, 4 km nad Klingenthalem.

fronty.
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Areály
Klínovec jih
a sever nabízejí
celFichtelberg
(1214
m.n.m.)
- Německé
středisko
se nachází
kem
sjezdovek od
modrých
po černou
U Zabitýho,
přes 11
silnici/hranici
naproti
Božímu
Daru. Běžecké
trasyskipark
(klasi-

Mariánské Lázně (720 m.n.m.) Ski Area T je menším areálem,
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známým pro pořádání snowboardových a lyžařských závodů.
Tratě od modré po černou jsou uměle zasněžovány. Dětský
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styl. Občerstvení je k dispozici v oblíbené lobezské vinárně,
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Stříbrná (800 m.n.m.) V areálu Lišák jsou 2 vleky a 4 sjezdovky
všech obtížností o délce až 1,2 km. Vyhlášená je černá slalomka lesem s muldami. Malé fronty.
Pernink (1000 m.n.m.) Ski areál má dvě části: Vila (pod tratí)
a Nad Nádražím (nad tratí). Pět vleků obsluhuje 4 sjezdovky,
modré a červené, o délce až 560 m. Večerní lyžování a umělý
sníh. Malé fronty.
Nové Hamry (828 m.n.m.) Menší horské středisko láká na 5
sjezdovek o délce až 480 m. Půjčovny, občerstvení, dětský

Sjezdové lyžování

vlek. Malé fronty.

Boží Dar (1099 m.n.m.)
¤

Kraslice (750 m.n.m.)

Lyžařský areál Neklid: 5 sjezdovek o délce 300 - 1200 metrů,

¤

6

¤

Vlek Krajka po levé straně silnice Kraslice-Luby 1 km z centra

snowpark, kompletní zázemí.

města nabízí i večerní lyžování, restauraci. Délka 560 m. Malé

Lyžařský areál Novako: pro rodiny s dětmi, začátečníky,

fronty. Tel. 608 742 262.

5

snowtubingová dráha, večerní lyžování.

¤

Vlek Saporo je 1,5 km po levé straně u silnice z centra města
směr Klingenthal (SRN). Délka 760 m, večerní lyžování. Malé

Klínovec (1244 m.n.m.) Areály Klínovec jih a sever nabízejí cel-

fronty.

kem 11 sjezdovek od modrých po černou U Zabitýho, skipark
a snowpark. Na sjezdovku v areálu Jih se lze dostat i z Jáchy¤

Mariánské Lázně (720 m.n.m.) Ski Area T je menším areálem,

mova. Nejdelší sjezdovka měří 2,2 km. 4

známým pro pořádání snowboardových a lyžařských závodů.

Na německé straně hranice stojí za návštěvu komplexní ly-

Tratě od modré po černou jsou uměle zasněžovány. Dětský

žařský areál Oberwiesenthal, známý především ze závodů

vlek, skibar, půjčovna, skiservis, parkování zdarma.

ve skocích na lyžích.
Bublava (802 m.n.m.) Spolu s Klínovcem a Božím Darem nejmodernější sjezdové centrum široko daleko ohromí čtyřsedačkovou lanovkou a moderními vleky. Sjezdovky jsou
od modré po černou, nejdelší měří 600 m. Celý areál má zajištěn umělý sníh. Dále každodenní večerní lyžování, snowboard park, občerstvení a restaurace, lyžařský servis, půjčovna,
škola a parkoviště v blízkosti vleků zdarma. 2 Pro začátečníky
a rodiny s dětmi zdarma dětské lyžařské hřiště s vlastním lyžařským vlekem a sousedící odpočívárnou – hernou. Většinou
malé fronty.

3
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Bruslení
Osvěžit vzpomínky na zlaté hochy z Nagana můžeme na Rychnovském rybníku v Dolním Rychnově a jezeře Boden 7 v Habatově, kde místní po většinu roku udržují čistý led pro hokej.
Podobná situace je na rybníku v Kladské, kde je v zimě úžasná
procházka a běžkování.
Ubytování
¤

Penzion Danek, Sudo-

Stravování
¤

měřská 738, Sokolov

měst. úřadu s vlastní výrobou

( 352 661 455
¤

pečiva a zákusků ( 352 661 393

Penzion Krista

¤

Vinárna Lobzy ( 352 699 164

Dukelská 753, Kraslice

¤

Pizzerie Luna, Nerudova 393/10,
Kraslice ( 774 080 809

( 352 686 054
¤

Březovské pekařství v budově

Penzion Filip, Stříbrná 12
( 721 651 428

¤

Švejk Restaurant, Bublava 245
( 352 686 073

i

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
Boží Dar ( 359 571 007, Boží Dar 1
Bublava ( 352 696 830, Ski Areál Bublava
Kraslice ( 352 686 328, nám. TGM 1782
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ

neprodejné

