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                                    Ponuka – lyžiarske kurzy

Poloha strediska- ubytovanie – stravovanie

Stredisko sa nachádza v geografickom strede Európy v obci Krahule. Pozostáva z ubytovacej časti – 5 
pavilónov A B C D E, samoobslužnej reštaurácie, koliba pri nástupnej stanici a zrubová koliba pri 
výstupnej stanici štvorsedačky a horské dopravné zariadenia  štvorsedačka a vleky. Každý pavilón je 
samostatný objekt s izbami s vlastným sociálnym zariadením, TV, WIFI. Izby sú dvojlôžkové, 
trojlôžkové, štvorlôžkové s možnosťou rozkladacieho prístelku. Všetky pavilóny sú od lyžiarskeho 
svahu vzdialené do 100 m. Pavilóny A B C majú na prízemí vlastnú spoločenskú miestnosť, pavilóny D 
a E využívajú časť jedálne na spoločenské aktivity. Všetky pavilóny majú uzamkýnateľný priestor pre 
odkladanie lyží. Reštaurácia je spoločná pre všetky pavilóny s kapacitou 260 miest je rozdelená na 3 
časti a nachádza sa v bezprostrednej blízkosti pavilónov.

Podmienky na lyžovanie

Nástupná stanica štvorsedačky je v n. v. 880 m. n. m, výstupná stanica je 1060 m. n. m., 
hlavný svah má tri zjazdovky najdlhšia je 900 m obtiažnosť stredné náročná, ostávajúce dve  
s dĺžkou 750 m sú nenáročná obtiažnosť. Šírka zjazdoviek je 200 m a nie sú ohraničené 
súvislým lesným porastom. Stredisko má všetky typy vlekov – lanový vlek 100 m, pásový 
pohyblivý vlek 80 m, 2 x detský vlek P s nízkou prevádzkovou rýchlosťou prispôsobené pre 
deti a začínajúcich lyžiarov , vhodné pre lyžiarske kurzy. Vleky H – 80 , H – 130 vrátané 
štvorsedačky s nástupným pohyblivým pásom. Zjazdovky sú zasnežované technickým 
snehom – 14 snežných diel a sú 2 x denne upravované pred denným a večerným lyžovaním. 
Počas sezóny je večerné lyžovanie každý deň. V stredisku je zabezpečená stála služba prvej 
pomoci.

Cena sezóna 2022 – 2023

ZŠ  - KURZ                                     Nedeľa  -   Piatok                    200 Eur

ZŠ – KURZ                                     Pondelok - Piatok                   185 Eur

SŠ – KURZ                                     Nedeľa – Piatok                       205 Eur

SŠ – KURZ                                    Pondelok – Piatok                    190 Eur

V cene kurzu je 3 x denne strava, ubytovanie, denný skipas.

Cena je vrátane DPH aj dane z ubytovania obci.

Na 15 platiacich detí jeden pedagóg pobyt zdarma vrátane denného skipasu.

Denný skipas na štvorsedačku a vleky      osoba/deň                10 Eur     

http://www.skikrahule.sk/


Pre dochádzajúce kurzy neubytované v našom stredisku    denný skipas     15 Eur

V prípade záujmu je nutná rezervácia termínu a zaslanie záväznej objednávky.

Kontakt pre rezervácie: 
e-mail: stredeuropy@skikrahule.sk              tel: 0918 880 810 Viera Korsch


