
 
 

 

Persbericht 

Een nieuw winterseizoen in Tsjechië  
De laatste ontwikkelingen in de Tsjechische skigebieden  
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De winter is langzaam maar zeker in aantocht en daarmee ook 
het begin van het skiseizoen in Tsjechië. Geniet van een actieve 
wintersportvakantie in één van de traditionele skicentra en 
maak kennis met een sprookjesachtig landschap, waar zowel 
wintersporters als liefhebbers van ontspanning aan hun 
trekken komen. Dit jaar hebben de skiresorts in de Tsjechische 
bergen weer allerlei nieuws in petto.  
 
Met de Czech Skipass de Tsjechische bergen in 
De Czech Skipass is een unieke seizoenskaart, die de toegangspoortjes van 
175 kabelbanen en sleepliften opent in 23 Tsjechische skigebieden. 
Populaire skigebieden die toegankelijk zijn met de Czech Skipass zijn 
Špindlerův Mlýn, Lipno, Klínovec, Monínec en nog vele andere. De 
basisprijs van de Czech Skipass bedraagt 387 euro en voor kinderen is dit 
80 euro goedkoper. Tevens is er een speciale prijs voor senioren en 
jongeren tot 18 jaar. 
 
Het skiseizoen duurt het langst in Monínec 
Monínec is een populair skigebied gelegen op 70 kilometer van de 
hoofdstad Praag. Het skigebied is uitstekend om te combineren met een 
citytrip. Monínec heeft een wat kouder microklimaat in vergelijking met 
de omgeving. Hierdoor komt er regelmatig sneeuw en vorst voor. Mocht er 
toch te weinig sneeuw liggen dan kan er gebruikt gemaakt worden van de 
sneeuwinstallatie Snowfactory. Dankzij de hypermoderne technologie kan 
er zelfs bij temperaturen van ver boven nul kunstsneeuw worden gemaakt. 
Het skiseizoen begint hierdoor al in oktober en eindigt in maart. In het 
gebied zijn er twee rode skipistes met een lengte van 200 en 600 meter, 
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een snowpark en de Funline. Skipassen kunnen online besteld worden en 
zijn vaak erg aantrekkelijk geprijsd.  
 
Belevenissen voor het hele gezin in skigebied Lipno 
Skigebied Lipno is een ideale plek waar het hele gezin zich zal vermaken 
en ook niet-skiërs aan hun trekken komen. Er zijn eersteklas skipistes met 
een lengte van 11 km en voor de allerkleinsten zijn geweldig uitgeruste 
oefenpistes, animatieprogramma's en sleebanen. Oudere kinderen zullen 
de skicrossbanen en snowparken beslist waarderen. In Lipno is de 
kunstmatige besneeuwing uitgebreid en gemoderniseerd. Nieuw dit jaar 
zijn de freestyle lessen. Elke vrijdag is er een groepsles van twee uur. Een 
individuele freestyle les is tevens mogelijk. Even niet op de latten. 
Bewonder dan met het hele gezin het natuurschoon van de regio tijdens 
een bezoek aan het nabijgelegen boomkroonpad. Een uitkijktoren van 40 
meter hoog met een gave glijbaan. Veel plezier kan ook worden beleefd 
in Aquaworld Lipno of de indoor speeltuin Hopsariúm. Is het heel koud 
geweest dan is het mogelijk om te schaatsen op het Lipnomeer. 
 
Špindlerův Mlýn – wintersport op het hoogste niveau 
Špindlerův Mlýn is niet alleen een bekend skicentrum, maar ook een 
plaats met een rijk aanbod aan activiteiten. Zelfs de meest veeleisende 
gasten beleven er een fijne tijd. Het skigebied, gelegen op vier bergen, 
biedt hoogwaardige skipistes aan van uiteenlopende moeilijkheidsgraden. 
Er zijn tientallen kilometers eersteklas langlaufroutes en snowparken voor 
beginners en professionals. Dit seizoen is het populaire skigebied 
uitgebreid met een nieuwe stoeltjeslift. De lift naar Svatý Petr is vervangen 
door een modern verwarmd 6-zits stoeltjeslift. De oude ankerlift naar 
Medvědín is vervangen door de 4-zits stoeltjeslift die eerst bij Svatý Petr 
stond. Plezier is gegarandeerd in Špindlerův Mlýn. Naast heerlijk skiën 
kunnen kinderen zich vermaken in Aquapark Špindl. Er zijn daarnaast 
veel wellnesscentra. Op zoek naar spanning? Ga paragliden of quad rijden. 
Het winterseizoen gaat van start op 9 december 2017.  
 
Betere skiverbindingen in Dolní Morava 
Králický Sněžník is het derde hoogste gebergte van Tsjechië en vormt een 
oeroude grens tussen Bohemen, Moravië en Polen. Een populair 
skicentrum in dit gebergte is Dolní Morava. Het skigebied heeft een aantal 
prachtige blauwe en rode skiroutes en er is een boomkroonpad net zoals in 
Lipno. De uitkijktoren ligt op 1100 meter hoogte en ligt daardoor vaak in 
de wolken. Nieuw sinds 2017 is de skipiste tussen de twee liften Slamník 
en Slon, waardoor je sneller naar de andere pistes kunt gaan. Naast skiën 
zijn er ook andere leuke activiteiten zoals nachtsleeën en er is een 
rodelbaan. Elke zaterdagavond in het hoogseizoen is er een adventure-
night in Dolní Morava. Het is een grootste show met acrobaten, skiërs, 
vuurwerk en fakkeljongleurs.  
 
Voor meer informatie over de Tsjechische skigebieden neem een kijkje op 
winter.czechtourism.com. Wilt u graag de wintersport brochure 2017-2018 
ontvangen met alle skiresorts van Tsjechië. Stuur een mail naar 
amsterdam@czechtourism.com en u krijgt de brochure kosteloos per post 
opgestuurd. 
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