


Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku
Ze zastávky Tanvaldský Špičák je to kousek do největšího lyžařského areálu v Jizerských 
horách – skiareálu Tanvaldský Špičák (linka L12). Je zde pro vás připraveno 10 sjezdových 
tratí s více jak 8 kilometry sjezdovek, denním i večerním lyžováním. Pro děti je tu uzavřený 
prostor s pojízdným kobercem, dětským vlekem a mnoha atrakcemi. Skiareál má 2 lanovky 
a 4 vleky, několik ski půjčoven, tak si můžete vyrazit na lehko. Středisko je přímo napojeno  
na běžecké tratě Jizerské magistrály.

Skiareál Smržovka se rozprostírá v nadmořské výšce 585 metrů a je tvořen jednou 
sjezdovkou o délce 500 metrů a sáňkařskou dráhou téměř 4 km dlouhou. Je zde zázemí 
pro rodiny s dětmi a zejména začátečníky. 

Jizerské hory

Další linky a podrobněj-
ší informace o spojích 
naleznete zde:



Szklarska Poręba
Je jedním z největších lyžařských 
středisek v polských Krkonoších. 
Disponuje 3 lanovkami a 5 vleky, 
přímo nad městem je 5 sjezdovek  
s celkovou délkou 12 km.
Zima není spojena pouze se sjezdovým 
lyžováním či snowboardem, ale také 
během na lyžích. Běžecké trasy mají 
délku kolem 100 km.
Můžete se také oddat ski-alpinismu. 

Přepravu 1 páru lyží,
1 snowboardu, 1 saní
má cestující ZDARMA
ve všech autobusech

a vlacích
v Libereckém kraji. 

Do Polska platí ceník
Českých drah „Malý

pohraniční styk“.



Plavy
Nad obcí Plavy na kopci Filoun 
naleznete skiareál Plavy. Na výběr máte 
ze 3 tras různých délek a obtížností.   
Je zde půjčovna lyží a skiservis, lyžařská 
škola, večerní lyžování, samozřejmostí  
je občerstvení. U horní stanice lyžař-
ského vleku je nástup na běžecké tratě 
o celkové délce cca 8 km.

Tip na výhodné jízdné 
Pro celodenní cestování v síti spojů IDOL nabízíme jednodenní síťové jízdenky na-
hrané na bezkontaktní čipové kartě Opuscard. Pro jednu osobu za 120,- Kč (zlevně-
ná za 30,-)* nebo pro skupinu až 5 osob za 250,- Kč. Jízdenky lze na kartu zakoupit  
i v předprodeji s až 60 denním předstihem.
* platí na osobní Opuscard pro děti 6-18 let, studenty 18-26 a seniory nad 65 let 

www.iidol.cz
www.facebook.com/idollk

Jizerské hory

Jízdní řády a další
zimní linky najdete

na www.iidol.cz
v nabídce

 SEZÓNNÍ LINKY



Pro  přiblížení k lyžařskému areálu v Pří-
chovicích můžete použít v zastávce Ko-

řenov, Příchovice, Motorest linky 742 a 743 a přímo do obce zajíž-
dí spoje linky 747. Skiareál U Čápa leží v nadmořské výšce 795 m  
v Příchovicích na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Areál má pět sjez-
dovek od 550 do 1000 m, většina s umělým zasněžováním, večerní 
lyžování a napojení na upravované běžecké tratě.

Krkonoše

Harrachov

Desná - Černá Říčka

Příchovice
Skiareál Harrachov je dostupný pro 
děti i dospělé. Je rozdělen na tři samo-
statné skiareály: Čertova hora, Zákoutí 
a Amálka. Čertova hora nabízí čtyři 
sjezdovky, celkem 6,5 km. Skiareál Zá-
koutí je spíše lyžařskou školou. Zákoutí 
a Amálka nabízí i večerní lyžování.

Lyžařské středisko se nachází na okraji 
obce Desná. Jsou zde 4 sjezdové tratě 
různých obtížností a mini snowpark. 
Večerní lyžování, lyžařská škola s dět-
ským vlekem, půjčovna lyžařského 
vybavení a stravovací zařízení.

Tip na spojení 
Použijte 747 ve směru Tanvald-Desná
-Kořenov. Tato linka má spoje „na za-
volání“, které Vás odvezou nebo přije-
dou do Desné k vodní nádrži Souš. 
Více najdete v kompletním jízdním 
řádu linky.



Horní Mísečky leží ve výšce 1000 me-
trů nad mořem jsou součástí skiare-

álu Špindlerův Mlýn. Snowboardovým nadšencům je k dispozi-
ci také snowpark s vlastním vlekem. Jsou vyhledávaným místem  
i díky kvalitním běžeckým cestám.  Spojení do Rokytnice nad Jizerou 
je zajištěno po celý týden linkami 743 a 951 z Jablonce nad Nisou.

Ve Vysokém nad Jizerou se nachází skiareál Šachty. Je to přá-
telský rodinný areál s nabídkou lyžařského využití od prvních 
krůčků v dětském parku až po sportovní jízdu na sjezdovce.   
Jsou zde 3 vleky, 2 dětské vleky a 4 km sjezdových tratí. Večerní 
lyžování, snowtubing a dětské skútry a dětský park. Celotýden-
ní spojení zajišťují autobusové linky 951 Semily - Rokytnice n. J. 
a 953 Tanvald - Jilemnice - Vrchlabí.
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