
 

 

Lyžařský zájezd na Klínovec 
Komise pro sport a mládež při OÚ Hudlice pořádá 23. 2. 2019 jednodenní zájezd do největšího lyžařsky propojeného centra 
v České republice na Klínovec. 

Krušné Hory tvoří naši západní hranici s Německem a vzhledem k faktu, že jsou první bariérou frontám z Atlantiku, zaručují tradičně dostatek sněhu. Z vrcholu 

Klínovce, kam Vás vyvezou čtyřsedačky, z jeho jižní i severní strany, je nádherný výhled až do nížiny řeky Ohře. Sedněte si v klidu v Hudlicích a autobus Vás odveze přímo 
na sjezdovku. Po cestě se podívejte na video, přečtěte si lyžařský časopis a klidně si na svahu dejte svařák nebo zapijte lyžovačku vychlazeným lahváčem. O vaše pohodlí 

a bezpečnost se postarají zkušený řidič pravidelné autobusové dopravy a přívětivý průvodce. 

Klínovec je největší lyžařské středisko Krušných Hor, které v posledních letech prošlo totální modernizací. Pod nejvyšším krušnohorským vrcholem Klínovec na Vás 

čekají nejmodernější lanovky v České republice. Na severní straně hory již několik let funguje CineStar express s oranžovou bublinou. Na jižní straně Klínovce je nová 
čtyřsedačka s převýšením 500 metrů a tři kilometry dlouhou sjezdovkou. https://klinovec.cz/. 

Díky připojení sousedního areálu Neklid se nově můžete těšit na: 

+ 10 km sjezdovek ,   + 5 vleků, + 1 snowpark, + 1 lanovka, 31,5 km lyžařsky propojených sjezdovek ,   146 km běžkařských tratí                                                                          

 

 

Doprava: autobus vyjede z Hudlic v 6:45 a na Klínovec dorazí velmi rychle. Díky novým úsekům rychlostní silnice na Chomutov trvá cesta busu max. 2. hodiny. Velkou 
výhodou je, že lanovky na Klínovci otevírají až v devět hodin ráno, takže s námi budete na neposkvrněném manšestru. 

Žádný trekking s lyžemi přes celé parkoviště: jakožto exkluzivní dopravní partner střediska Ski Klínovec, má autobus garantováno VIP parkování přímo u 

lanovky. Nečeká Vás tedy dlouhá cesta přes parkoviště, ale z autobusu vystoupíte přímo na svah. Přezout a převléct se můžete pohodlně v komfortních zázemích areálů 
přímo u dolní stanice lanovky. 

Žádné čekání ve frontě u pokladny: Vaše autobusová jízdenka je současně také Vaší celodenní permanentkou. Nemusíte tedy stát frontu a kupovat si 

permanentku na pokladně. Z našeho autobusu vystoupíte a rovnou lyžujete. Díky moderním technologiím bude Vaše kartička aktivována ještě předtím, než náš autobus 
dorazí pod sjezdovku. Kartičky samozřejmě můžete vždy vrátit a dostat zpět svou zálohu. Výše zálohy v areálu Klínovec je 50 Kč. Tuto zálohu zaplatíte v ceně našeho 
balíčku BUS + SKIPAS, ale dostanete ji zpět při vrácení Vašeho skipasu na kase. Organizátor zájezdu v autobuse Vás bude informovat o možném postupu vrácení na 
kase. Pokud kartičku zapomenete vrátit v den zájezdu, můžete ji vrátit při Vaší příští návštěvě střediska. Organizátor nemůže přijímat Vaše nevrácené kartičky. 

Pozor, neprodávejte kartičku po obědě jiným lyžařům ani ji nepůjčujte náhodným známostem. Kartičky jsou vydávány pouze pro účastníky zájezdu a mohou na ně 

lyžovat pouze oni, kteří jsou také jediní oprávnění tyto kartičky vracet. Středisko je vybaveno moderními kamerovými systémy, které registrují lyžaře a každou jízdu ho 
porovnávají s předchozím průjezdem kontrolních bran. Pokud by se tvář, výška, postava, oblečení lyžaře změnila, kartička bude automaticky zablokována. 

Zájezd je určen i pro turisty, běžkaře a skialpinisty: z parkoviště na Klínovci je možné vyrazit hned na běžky https://klinovec.cz/bezecke-stopy, nebo se 

můžete nechat vyvést na Boží Dar http://www.bozi-dar.eu/cz/bezecke-lyzovani, kam jezdí pravidelné skibusy, a kde je spousta upravených běžkařských tratí, v případě 
účasti minimálně 10 běžkařů, popřípadě turistů a skialpinistů, je možno domluvit převoz na Boží Dar řidičem našeho autobusu. 

Návrat: odjezd autobusu je hned po ukončení provozu lanovek a vleků, tedy cca 16:15, pokud nebude uvedeno jinak. Prosím, zorganizujte si svůj lyžařský den tak, 

abyste se mohli účastnit také odjezdu autobusu. 

 

Cena zájezdu pro občany Hudlic včetně celodenního skipasu do skiareálu Klínovec je 860,- Kč, pro ostatní účastníky s trvalým pobytem  

mimo Hudlice  1 100,-Kč. 

Cena pro občany Hudlic, kteří využijí jen pěší turistiku, běžkaři a skialpinisti 260,-Kč, pro ostatní účastníky s trvalým pobytem  

mimo Hudlice 500,-Kč. 

Děti do 6 let mají zájezd zdarma, včetně celodenního skipasu, který se ve skiareálu neplatí. 

Děti nad 6 let mají cenu stejnou jako dospělí z důvodu lacinějších permanentek pro celý zájezd.   

 

Závazné přihlášky(k vyzvednutí na OÚ Hudlice nebo http://www.obec-hudlice.cz/) podávejte spolu se zaplacením poplatku na Obecním úřadě 
Hudlice v termín do 13.2.2019. 

 

Akce se uskuteční při minimálním počtu 30 účastníků. V případě dotazů kontaktujete Landa Miloslav tel.606 227 174 
mail:miloslavlanda@seznam.cz nebo  Hrkal Rudolf 732 969 454 ,mail: mistostarosta@obec-hudlice.cz. 

 

                                                                                                                                              Komise pro sport a mládež Vás srdečně zve                                                                                                                                                                                                                                              


