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Zimní vyžití na severu – Skiareál Plešivec
Protože zimní sezóna je v plném proudu, pravidelně zde mapujeme sněhovou situaci a
jednotlivé zimní střediska v Krušných horách – tentokrát přišla řada na Skiareál Plešivec.
Skiareál Plešivec najdete v Krušných horách u obce Abertamy, zhruba 15 km od Karlových
Varů. I toto středisko je opravdu komplexní a nabízí velkou řadu možností jak strávit svůj zimní
volný čas, víkend či dovolenou. Skiareál je ideální pro celou rodinu a disponuje více jak
dvanácti kilometry udržovaných a 100% zasněžovaných sjezdovek různých obtížností kterých je
celkem 10, lyžařskou a snowboardovou školou nejen pro děti, vleky a lanovky se kterými
přepraví až 14580 lidí za hodinu a několika ski bary, bistry a restauranty a vzhledem k rozjeté
sezóně je otevřeno každý den od 09:00 do 16:00 přičemž kasy mají otevřeno od 08:30 do
16:15, večerní lyžování obvykle bývá ve středu, pátek a sobotu ale v součansé době je mimo
provoz. K areálu patří i 3 bezplatná parkoviště - u lanovky Pstruží 250 míst, poblíž papírny 450
míst (k tomuto parkovišti pravidelně zajíždí autobus který kyvadlově dopravuje návštěvníky ke
spodní stanici lanovky) a u dětského centra 300 míst – tento dětský park je největším svého
druhu v ČR a disponuje čtyřmi pojízdnými pásy o délkách 83,42,40 a 30 mětrů díky který mse
svezou i ty nejmenší děti které zatím sami nezvládnou jízdu na vleku. V parku si takto může v
péči a pod dohledem cvičitelů užít lyžování až 200 dětí které si mohou také užít radovánky na
horském kolotoči, v umělém tunelu nebo na několikametrovém hadovi který slouží k nácviku
oblouků ale i dalším celkem čtyřem desítkám různých dětských atrakcí.
Ski areál je jako dělaný pro celou rodinu s malými i odrostlými dětmi ale i pro početné skupiny
kamarádů, školské výlety - středisko je tu pro vás a pokud přemýšlíte o zimní dovolené tak v
oblasti Plešivec lze dovolenou strávit velmi příjemnou nejen díky nepřebernému množství
různých aktivit které lze v areálu a jeho okolí provozovat ale především díky skvělému lyžování
a ubytování přímo v místě – pár kroků od sjezdovek a lanovek jsou hned dva hotely a to hotel
Plešivec (jehož součástí je i rozhledna) který je přímo na vrcholu hory a je určen spíše pro malé
skupinky, páry či rodiny a nebo hotel Zelené údolí na úpatí který je určen pro větší skupiny lidí.
Po dnu na sjezdovce si můžete také jít zaplavat do některého z bazénů které najdete v
nedalekých Potůčkách či Jáchymově ale také v blízkých lázeňských Karlových Varech.
Dovolenou si můžete zpestřit i běžkařským výletem třeba na Boží Dar, pouhých 6 kilometrů je
vzdálená také Krušnohorská lyžařská magistrála. Dále můžete v Jáchymově, na Božím Daru či
v Horní Blatné navštívit region muzea a na vrcholu Plešivce Mýtickou stezku. Jako každý
správný ski areál má i Plešivec svou lyžařskou školu s profesionálními instruktory kteří s
potěšením zasvětí vaše děti do základů, naučí lyžaře a snowboarďáky kteří jsou v začátcích a
se zkušenými zlepší jejich styl a dovednosti.
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více a podrobněji se dozvíte na webu https://skiarealplesivec.com/cs/
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