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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ALICE

Apartamenty „ALICE” 
HARRACHOV 

Apartamenty „ALICE” CZEALI – budynek położony ok. 400 m od wyciągu 
krzesełkowego na Certovą Horę, 
Zakwaterowanie max. dla 20 osób, 5 apartamentów (od 2 do 8 os.) 
wygodnie wykończonych, każdy z aneksem kuchennym w pełni wy-
posażonym, łazienkami, TV SAT, balkonem, dostępem do Internetu 
Wi-Fi. 
Do dyspozycji gości: parking przy budynku – bez opłat, garaże 
200,-czk/noc., Internet WI-FI.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na 
miejscu przy zakwaterowaniu. Dla gości HARRACHOV CARD (karta 
rabatowa) - gratis. Dzieci do 2 lat bez osobnego łóżka do spania – 
GRATIS. Opłata za psa: 150,-Czk/noc. Pobyty – min. 3 noce.

CZEALI

„ALICE” 
CENA ZA 1 NOC

27.03-30.11.22 
min. 3 noce

30.11-25.12.22 
02-28.01.23 

04.03-16.04.23
16.04-30.11.23

DOR/2-8/0P 116 145 121
DZ(2-10)/0P 58 75 61

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/harrachov/alice-apartamenty-.html
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jedna ze znanych czeskich miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowych 
leżących w Karkonoszach, przy granicy z Polską (dawne przejście gra-
niczne Harrachov-Jakuszyce).
LATO: w centrum wiele sklepów z pamiątkami, kryształami z lokalnej 
Huty Szkła, restauracji, pizzerii, a także minibrowar i łaźnie piwne oraz 
atrakcje dla aktywnych - Wodospad rzeki Mumlavy, Muzeum Górnictwa 
z 1000-metrową sztolnią, bowling, kolejki linowe, korty tenisowe, squ-
ash, trasy turystyczne, rowerowych (ponad 100 wytyczonych szlaków), 
pole do mini golfa, spływy Jizerą (najwyższy poziom wody na wiosnę), 
skoki na bungee, szkółki parolotniarstwa, skałki wspinaczkowe oraz jaz-
da konna, tor saneczkowy i Monkey Park.
ZIMA: Čertova hora (Czarcia Góra) - kompleks skoczni narciarskich 
Čertak o punktach konstrukcyjnych K-120 i K-90 oraz mamucia K-185. 
Możliwość skorzystania z wyciągów krzesełkowych (na Certovą Hore 
- 4 nartostrady i Ryzoviste - 3 nartostrady, trasy sztucznie dośnieżane, 
doskonale przygotowane), wypożyczalnie sprzętu sportowego, szkółki 
narciarskie, snowboardowe. Miejscowość jest także dużym ośrodkiem 
narciarstwa biegowego (ok. 30 km tras).

HARRACHOV


