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Herlíkovice, oblíbený krkonošský lyžařský areál navázal spolupráci s naší lyžařskou mužskou
jedničkou Ondřejem Bankem. Nejúspěšnější český lyžař se stane nejen tváří areálu, ale také
bude v Herlíkovicích během zimy trénovat, a tak zde bude k dispozici i pro své fanoušky. Ti
budou mít první možnost se s Ondrou Bankem na herlíkovických svazích potkat hned po
Novém roce, v neděli 3. ledna.

„Lyžařský areál Herlíkovice mám rád již z doby svého mládí, kdy jsme pravidelně do Vrchlabí
jezdívali na lyžařské závody. Zdejší sjezdovky jsou široké, členité, zkrátka pestré, což se mi líbí.
Závodní sjezdovka vedle čtyřsedačky je parádní, a proto jsem ji rád v minulosti využíval pro
svoji přípravu. Navíc jsem zde vyhrál své vůbec první Mistrovství republiky,“ prozrazuje vztah k
Herlíkovicím Ondřej Bank.

„Velice nás těší, že jsme navázali s Ondrou Bankem spolupráci. Je to logický a přirozený krok
vzhledem k lyžařským podmínkám v Herlíkovicích a dlouhodobému vztahu Ondry k této lokalitě.
Mohu prozradit, že Ondřeje Banka neuvidí fanoušci jenom na reklamních nosičích, ale budou si
s ním moci v Herlíkovicích také v průběhu sezóny zalyžovat a poměřit své síly v rámci
měřeného slalomu,“ prozrazuje Michal Hošek ze společnosti Snowhill, která areál Herlíkovice
provozuje.

„S lyžařským areálem jsme se dohodli na spolupráci, protože mám zdejší krkonošské kopce
rád. Navíc mě pojí přátelství s jedním z majitelů a bývalým špičkovým lyžařem Martinem
Vokatým. Pro sportovní i komerční lyžování je vždy velkým přínosem, když se lidé s tak
hlubokým vztahem k tomuto sportovnímu odvětví věnují provozování lyžařských areálů.
Investují do lyžařského byznysu nejen své finanční prostředky, ale i své dlouholeté zkušenosti
získané v tuzemsku i zahraničí,“ prozrazuje Ondřej Bank.
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„Sezóna je našlapaná, nyní jsem se vrátil ze závodů v Kanadě a USA. Do Herlíkovic se ale
těším a určitě se tam během sezóny několikrát ukážu. Například hned 3. ledna, kdy se tu
chystám mezi závody potrénovat. Protože přijedu i s rodinou, těšíme se také do dětských parků
i na ostatní aktivity,“ doplňuje Ondra Bank.

Skiareál Herlíkovice - Bubákov představuje v sezóně 2015/16 několik novinek. Krkonošské
středisko nedaleko Vrchlabí investovalo nejen do zasněžování a odbavovacích systémů, ale
také do zajištění ubytování a stravování. Jednotlivci, rodiny, ale i větší skupiny budou moci v
Herlíkovicích využít areál s ubytovací kapacitou přes 350 lůžek, a to přímo pod sjezdovkou. Na
sjezdovkách v areálu jsou zase k dispozici gastronomické služby s pestrou nabídkou.

Skiareál Herlíkovice - Bubákov tak přináší rozšíření služeb a zlepšení komfortu pro lyžaře, ale
ceny skipasů se nezvyšují a zůstávají stejné jako v loňské sezóně. Navíc mohou návštěvníci
opět využít zvýhodněné ceny lyžování od pondělí do čtvrtka.

Po roční odmlce bude opět v provozu oblíbený ubytovací areál EDEN na dojezdu
herlíkovických sjezdovek. Pro ubytované hosty v hotelu, apartmánech nebo turistické ubytovně
nabízí provozovatel zvýhodněné skipasy a balíčky služeb. Spojení lyžařského areálu
Herlíkovice a ubytovacího areálu EDEN přináší ideální kombinaci pro zimní dovolenou rodin s
dětmi i lyžařské výcviky školních skupin.

Herlíkovice - Bubákov jsou ideálním areálem pro kvalitní lyžařské vyžití sportovních i
rekreačních lyžařů. Naleznete zde vždy profesionálně připravené tratě po vzoru zahraničních
středisek a stejně tak bezpečnou a komfortní dopravu lyžařů s dostatečnou přepravní
kapacitou. Na své si přijdou sportovně zaměření lyžaři na černých a červených sjezdovkách s
parametry pro lyžařské závody. Začátečníci a děti zase mají k dispozici sklonově přijatelné
plochy, které jim umožní bezpečnou lyžařskou výuku. Celkově nabízí areál Herlíkovice-Bubákov
12,4 km lyžařských tratí.

Pro děti je navíc k dispozici samostatný dětský areál oddělený od sjezdových tratí, kde pro
přepravu využívají komfortní pojízdný koberec, lanový vlek a lyžařský kolotoč. Profesionální
lyžařská výuka je zajišťována zkušenými lektory, a to jak formou skupinových, tak individuálních
lekcí ušitých na míru dospělým i dětem.
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Pro provoz každého prvotřídního střediska je samozřejmostí kompletní nabídka služeb v oblasti
půjčovny a servisu lyžařského vybavení včetně bezpečného seřízení lyžařského vázání. Kromě
toho se návštěvníci areálu mohou i letos těšit na testování nových modelů lyží zdarma.

Více na www.herlikovice.cz
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