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Špindlerův Mlýn - Distracţie uriaşă la schi!
Spindleruv Mlyn cu mulţime de turişti internaționali, într-un amestec colorat este una din staţiunile de schi cele mai
populare din Munţii Krkonoše. Cu multe clădiri din anii '20 Spindleruv Mlyn şi-a păstrat farmecul său confortabil nu în
ultimul rând deoarece pentru că obiceiurile locale sunt menţinute prin evenimente culturale periodice. Zona de schi
este compusă din domeniul schiabil Medvedin şi Petr Svaty care se întind pe ambele părţi ale oraşului. Cu pârtii
predominant roşii dar şi albastre şi negre domeniul schiabil dispune de pârtii preparate pentru fiecare nivel de
experienţă. În Spindleruv Mlyn veţi găsii 91,5 km de pârtii schi fond bine preparate care îşi merită banii. Multe facilităţi
de agrement asigură distracţia şi în afara pârtiilor. Nenumărate restaurante, baruri şi discoteci vă aşteaptă seara cu
diferite programe. Varietate că oferă de asemenea un derdeluş de 4 km, la fel şi un patinoar iar pentru cei curajoşi şi
zbor cu parapanta.
Après-ski-ul este plin de viaţă în Špindlerův Mlýn: aproximativ 50 de baruri, restaurante şi cluburi de noapte oferă un
program de divertisment şi necesită o multă rezistenţă, nelăsându-se cu nimic mai prejos faţă de cel austriac, nu în
ultimul rând datorit preţurilor reduse şi ambianţă cazuală şi public internaţional. Acesta începe deja în timpul zilei în
refugiile de schi tipice, "bauden". Mai jos de Svatý Petr asigură Bar Audi atmosfera de distracţie şi se poate continua
petrecerea la baruri şi discoteci, cum ar fi "Silver Rock Music Bar" sau "Disco Dolska Felicity Fun"! Cine vrea să
petreacă o seară liniştită, poate alege unul din multele restaurante pentru a se lăsa răsfăţat cu specialităţi regionale,
cum ar fi găluşti sau clătite de cartofi. Cei care doresc, mai multă activitate sportivă în afara pârtiilor pot vizita centrul
Fitness, sala de tenis sau derdeluşul - pentru relaxare vă aşteaptă de exemplu o plimbare cu sania trasă de cal prin
peisajul fermecat.
Domeniu schiabil Spindleruv Mlyn este situat la altitudini între 702 şi 1235 m şi măsoară în total cca. 28 km de pârtii,
cu accesul permis de 17 instalaţii. Domeniul este compus din două sub-domenii, Medvedin şi Svatý Petr, care se întind
de ambele părţi ale locului. Legătura este asigurată excelent prin ski-bus iar instalaţiile pe cablu moderne asigură
faptul că timpii de aşteptare rămân foarte reduşi. Medvedin oferă în cea mai mare parte pârtii uşoare şi pentru familii
şi cu până la 4 km prin pădure foarte frumoase. Pe pantele însorite de la Horní Misecky şi la barurile sale de zăpadă
este o plăcere să vă petreceţi timpul liniştit, în timp ce boarderi pot profita de acţiune la Fun-Park. la Svatý Petr vă stau
la dispoziţie şi câteva pârtii roşii şi negre cum ar fi pârtia de campionat mondial de slalom. Aici se află şi cea mai mare
instalaţie de producere artificială de zăpadă din Republica Cehă - pentru ceea ce sunt deja coborâri cu foarte mare
siguranţă în ceea ce priveşte zăpada. Pentru ca şi de această parte boarderii să profite din plin de vacanţă - vă stă la
dispoziţie un Fun-Park cu halfpipe.
Schiorii fond vor găsi la Špindlerův Mlýn un paradis: O reţea de în jur de 91,5 km de trasee bine întreţinute şi îngrijite
vă aşteaptă aici în fiecare zi! De la staţia de munte a telescaunului ajungeţi uşor la trasee de pe platou şi la rutele
dificile pe creasta de munte. Cei în formă foarte bună nu pot rata circuitul de 30 km pe creasta Krkonoše! Aceasta
începe la Janske Lazne şi duce mai sus de Pec şi Spindleruv Mlyn Pec până la Harrachov, de unde aveţi acces la partea
poloneză. Panorama impresionantă poate fi admirată în linişte la o pauză în refugiile tipice. Foarte îndrăgit este turul
de la Medvedin în jurul Spindleruv Mlyn pe platoul Plán: Acest traseu de 25 km duce prin peisaje frumoase exclusiv
deasupra liniei de vegetaţie. În zona Horní Misecky există mai multe piste, inclusiv unele pentru skating.
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