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16.12.2021, Rokytnice nad Jizerou 

 

Skiareál Rokytnice nad Jizerou víkend 18. - 19. 12. 2021 
 

Po úspěšném a brzkém víkendovém startu sezóny před týdnem se Skiareál Rokytnice rozjede i tento 

víkend. Na sobotu 18. 12. a neděli 19. 12. bude připravena modrá sjezdovka od výstupní stanice lanovky 

Horní Domky a pro děti a méně zdatné lyžaře Kaprun II.  Lyžaři a snowboardisté dostanou sladký 

dárek na uvítanou. Jezdí se za příznivější ceny vedlejší sezóny se slevou. 

 

 „Podařilo se nám po téměř dvaceti letech zahájit sezónu o týden dříve, než je zvykem a přivítali jsme 11. 

prosince první natěšené lyžaře. Bohužel v tomto týdnu teploty na horách vystoupily nad bod mrazu, a proto 

jsme byli nuceni zastavit výrobu technického sněhu v celém areálu, nemrzne ani ve vrcholových partiích Lysé 

hory, kde jsme chtěli tento týden pokračovat v zasněžování, abychom mohli nabídnout celou modrou 

sjezdovku. Určitě však v sobotu a neděli 18. a 19. 12. 2021 pojede lanová dráha Horní domky a vlek Kaprun 

II, při nákupu skipasu na pokladně, dostane každý lyžař jako pozornost sladkou hvězdičku Milka. Ve dnech 

20. až 23. 12. bude areál mimo provoz. V předpovědi jsou mrazivé dny a tak budeme areál připravovat již na 

každodenní provoz, který by měl začít 24. 12. 2021.  O spuštění dalších vleků a lanové dráhy Lysá hora budeme 

včas informovat.“ uvádí ředitel střediska Vít Pražák. 

 

K dispozici jsou v odbavovací hale nové vyhřívané skříňky pro uložení lyžařské výzbroje a výstroje. 102 

uzamykatelných boxů s elektronickým uzavíráním, různých velikostí (60 menších skříněk pro odložení 

příručních zavazadel, 35 skříněk pro uložení dvou párů lyží a bot, 7 skříněk pro čtyři páry, velké úložné skříně 

mají ve výbavě vyhřívání). Samozřejmostí je mezi parkovišti P4 a P1 skibus zdarma.  

 

Lanovky a vleky jsou nově v provozu od 8:30 do 16:00 hodin.  

 

_______________________________________________________________________________________

          

Kontakt pro média: Dr. Vít Pražák, ředitel Skiareálu Rokytnice nad Jizerou, reditel@skiroky.cz, 739 589 489 

                                Mgr. Renata Balašová, PR manažer skiareálu, media@skiroky.cz, 606 704 997 

 

Více info: www.skiareal-rokytnice.cz 

mailto:info@skiroky.cz
http://www.skiroky.cz/
mailto:reditel@skiroky.cz
mailto:media@skiroky.cz
http://www.skiareal-rokytnice.cz/

