
V Z D U Š N É  L Á Z N Ě  V  K R K O N O Š Í C H

Užijte si tu pravou zimu se vším, co k ní patří. Benecko vám 
nabídne spoustu zábavy na sněhu i v suchu. Benecko - ten pravý 
areál pro milovníky zimních sportů, turistiky a zábavy.

Z A Ž I J T E
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Pro jaké konkrétní aktivity tedy návštěvníci nej-
častěji Benecko vyhledávají? V první řadě je to 
moderní rodinný skiareál, kde si na své přijde 
skutečně každý. Začátečníci a mírně pokročilí 
návštěvníci si mohou užít pohodové lyžování na 
rozmanitých prosluněných sjezdovkách a ti zku-
šenější, sportovně ladění lyžaři, naopak ocení náš 
slalomový svah. Skiareál je hojně navštěvován 
rodinami s dětmi - nejen díky terénům, které jim 
poskytují ideální podmínky, ale také např. pro pře-
nosné skipasy (vyjma těch celoročních). V areálu 
můžete využít čtyřsedačkovou lanovku, 11 vleků, 
4 lyžařské pásy a 3 snowtubingové dráhy. Sa-
mozřejmostí je umělé zasněžování a každoden-
ní večerní lyžování, které je v ceně vícedenních 
skipasů. Pro děti máme připravenou Hopstrádu, 
úsek měřený radarem, měřený slalom, různé dal-
ší dětské slalomy a tunely, freestylové překážky 
i skoky, ale i 3 dětské skiparky pro ty úplně nej-
menší – Havrland, Family arénu a Kejnos.
 
Ani ti, kdo před sjezdovkou upřednostňují bílou 
stopu, u nás nepřijdou zkrátka - mohou si zde 
vybrat z rozmanité nabídky běžkařských tratí, 
na kterých se mohou věnovat klasice i bruslení. 
V rámci Benecka na ně čeká 14 km závodních tratí 
a dále další desítky na ně navazujících a pokra-
čujících v rámci Krkonošské běžecké magistrály! 
Více se dozvíte na stránkách 10, 12 a 13 nebo na 
webu benecko.info. 

Pro všechny, kdo chtějí využít co nejvíce možností 
ze zdejší nabídky a rádi by ušetřili nějaké peníze, 
máme užitečný tip - vyžádejte si Kartu hosta od 

Vítejte na Benecku 
ve vzdušných lázních Krkonoš!

Benecko je ne příliš velká, avšak turisticky významná a oblíbená obec, ležící ve výšce 800 m n. m. 
Jeho největší část se rozkládá na území Krkonošského národního parku a díky poloze přímo na vrchu 
nabízí nádherné výhledy do kraje a snadné nástupy na horské túry. Možností je zde hned několik a lze 
je zdolávat jak pěšky, tak na běžkách. Benecko je výjimečné tím, že nabízí široké možnosti celoročního 
vyžití, ale zároveň je zde zachována atmosféra klidného horského malebného městečka. Jednou z jeho 
největších výhod je záruka vysokého počtu slunečných dnů a čistého vzduchu, pročež si Benecko vy-
sloužilo přízvisko VZDUŠNÉ LÁZNĚ.

svého ubytovatele, který je členem Sdružení a zís-
kejte například slevu 20 % na vícedenní skipasy. 
Výrazně levněji vás vyjde i půjčení sportovního 
vybavení nebo vstup do bazénu a sauny. Přehled 
všech slev poskytovaných na Kartu hosta najdete 
na straně 20. A pokud by vám odpočinkovo-turis-
tické či sportovní aktivity nestačily, máme pro vás 
pestrou nabídku pořádaných akcí, kde nebude 
o zábavu nouze! Vybrat si můžete na str. 6-7, jak 
z těch pravidelných, tak i jednotlivých akcí.

Věříme, že si naše vzdušné lázně Benecko zamilu-
jete, a proto si nezapomeňte včas rezervovat do-
volenou na Benecku i na léto. Že je tu i v teplejších 
měsících co dělat a stojí za to poznat Benecko i ve 
své rozkvetlé sluncem zalité podobě, se můžete 
přesvědčit na vlastní kůži, výčet lákadel najdete 
už nyní na našich stránkách www.benecko.info. 
Těšíme se na vás!

3



Úplní začátečníci, kterými mohou být již děti zhru-
ba od tří let věku, mohou trénovat základy svého 
budoucího sjezdařského umu v našich dětských 
parcích Havrland, Family aréna a Kejnos. Na lyžař-
ských pásech se mohou nechat bezpečně vyvézt 
na velmi mírný kopeček, na kterém se snadno 
naučí prvním zatáčkám. Pod taktovkou zkuše-
ných instruktorů jedné z místních lyžařských škol 
budou navíc dělat rychlé pokroky a dostanou ten 
nejlepší možný základ pro správné sjezdové lyžo-
vání. Mohou si také zadovádět na ski hřišti plném 
atrakcí a pro ty odvážnější je zde i možnost projet 
si dva tunely.

Vše, co děti na zimě milují, 
najdou ve skiareálu Benecko

Moderní skiareál Benecko zdaleka nejsou jen perfektně upravené sjezdovky s lanovkou a desítkou 
vleků. Pro děti - od těch nejmenších a zimními sporty dosud nepolíbených až po větší, zkušenější malé 
sportovce, zde máme pestrou nabídku možností zábavy, kterou ocení nejen děti, ale nepochybně i jejich 
rodiče. Pojďme si je postupně představit...

Kdo už není v oblasti sjezdového lyžování žádný 
zelenáč, ale klasický svah je pro něj příliš prudký 
nebo komu se lyžařský vlek zatím zdá jako nepříliš 
důvěryhodné dopravní zařízení, nechť zamíří rov-
nou do naší Family arény! Čeká tu na něj další ly-
žařský pás, o kterém je známo, že je dokonce delší 
než Krakonošovy vousy (ale jen o fous) - měří ce-
lých 100 m a patří k nejdelším v Krkonoších. To ale 
není zdaleka všechno - slalomy, skoky, vlny, výuko-
vé pomůcky na svahu zaručeně zabaví i skutečné 
lyžařské mazáky. 
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A najde se tu i něco pro rodiče? Hravé sjezdov-
ky Zvon a Cinkáč (modrá) s rychlostním radarem 
potěší mámu i tátu – modrá osmistovka vyzývá 
ke zdolání malé odvážlivce, zatímco na červené 
a černé ladí formu sportovní lyžaři. Pro ty, kterým 
by to ještě nestačilo, máme nabídku zábavné Hop-
strády či měřeného slalomu na sjezdovce HSK. 
Pro zdatné lyžaře je tu sjezdovka Kejnos se čtyř-
sedačkou, která se pyšní snowparkem vhodným i 
pro děti. Při dostatku sněhové nadílky pravidelně 
budujeme dvě skikrossové dráhy menší na sjez-
dovce Barka a téměř profi na sjezdovce Kejnos. 
Potěšíme i sportovně laděné lyžaře, protože na 
prudké sjedovce Lišce přibylo umělé zasněžování. 
Ať už si vyberete slunnou sjezdovku Macher, vleky 
Sychrov či Vyhlídku anebo Pepek s Béďou, bude-
te nadšeni přístupem obsluhy vleků, která vždy 
ochotně pomůže každému začátečníkovi.

Jestliže si chceme odpočinout od lyžování, tak 
doporučujeme navštívit interiér blízkého Bowling 
baru Benecko, který zajisté znáte díky výborné 
domácí pizze a lahodným koktejlům. Najdete zde 
dvoupodlažní dětský lanový park se spoustou 
překážek, průlezek, můstků a krátkého tobogánu! 
Tuto zábavu tak jistě ocení nejen malí i větší roš-
ťáci, ale i rodiče, kteří si tak v klidu vychutnají své 
jídlo, zatímco děti zde budou moci bezpečně řádit. 
Vzhledem k vynikajícím podmínkám v beneckém 
skiareálu vypilujete svůj lyžařský styl v rekordním 
čase a brzy tak pocítíte, že již na něm není co zdo-
konalovat. V tuto chvíli doporučujeme navštívit 

oblíbenou beneckou atrakci snowtubing, kde se 
vyřádí všechny skupiny nehledě na věk, pohlaví 
či znamení zvěrokruhu. Nabízejí se tu rovnou tři 
snowtubingové dráhy – dvě přírodní snowtubing 
Jerie a Kejnos a třetí umělá ve Family aréně, takže 
jede i při nedostatku sněhu. K sáňkování a bobo-
vání tu jsou urolbované louky (nad sjezdovkou Je-
sen a ve Family aréně). A že vás bolí nohy? Vezmě-
te s sebou i váš skipas a ve Family aréně se nechte 
nahoru vyvést lyžařským pásem! 

Kdo byl u nás v létě, zajisté navštívil zábavnou 
Lufťákovu stezku, na zimu se sice sklízí, ale jedno 
odloučené stanoviště - trpaslík Vejral, je přístupné 
i v zimě, a to i na lyžích! Stejně jako v létě si tohoto 
největšího trpaslíka na světě však musíte vypátrat 
sami. Stačí být pozorný při jízdě lanovkou Kejnos 
nahoru a naše nápověda vás nasměruje. Vaše děti 
se u nás zkrátka nudit nebudou. Užijí si pestrou 
nabídku sportovních i zábavných aktivit, například 
Dílničku pro šikovné ruce, kde si můžete vyrobit 
spoustu krásných věcí ze dřeva či korálků. V Díl-
ničce funguje i dětský koutek s možností hlídání 
dětí, takže si můžete jít v klidu zalyžovat, my se o 
Vaše děti postaráme.

Večer tak, i díky čistému horskému vzduchu, vaše 
děti odpadnou jako miminka a vy tak budete moci 
v klidu, nad sklenkou dobrého vína, plánovat pro-
gram na další dny strávené na Benecku - protože 
je skutečně z čeho vybírat!



Akce na Benecku

6

SILVESTROVSKÁ SNOW PARTY
30. 12. 2022 (pá)
U horní stanice lanovky Kejnos Vás čeká spousta 
zábavy + ledový bar, soutěže a kapely.

AKCE - 20%
Sleva 20% na vícedenní skipasy s kartou hosta v 
období do 24. 12. 2022, 1. - 28. 1. 2023 a od 19. 3. 
2023.  Sleva platí jak na pokladnách tak i e-shopu.

LITTLE TREES CAMP VOL. 1 a 2.
14. – 15. 1. 2023 a 28. – 29. 2. 2023 (so-ne)
Dvoudenní SNB camp pro děti, které chtějí zdo-
konalit svoje dovednosti na snowboardu a to pod 
vedením instruktorů ze snowboardové školy Little 
Trees Snowboard School.

EXHIBICE NIGHT PHOTO SESSION 
11. 2. 2023 (so)
Pohodovou akci v duchu ježdění, focení, gril baru, 
hudby a kamarádů. Najdete nás od 18 hod. u Little 
Trees Snowboard School (u dolní stanice lanovky 
Kejnos).

SNOW SPLASH
18. 3. 2023 (so) 
Tradiční vítání jara na Benecku u dolní stanice la-
novky Kejnos. Den plný zábavy a soutěží, samo-
zřejmě s přejezdem jezírka! A bude i karavel v re-
tro zimních ohozech pod taktovkou Little Trees 
Snowboard School. Start v 18 hod.

Každé úterý

SNĚŽNÁ VÝPRAVA
Odpolední program pro děti od 4 do 10 let. Během 
výpravy si užijeme spoustu zábavy, her a jiných dob-
rodružství. Akce je zpoplatněná, rezervace nutná!

KDY: Každé úterý 13:00 - 16:00
KDE: sraz před SKICENTRUM HUSKY

OVOCE NA SNĚHU
Přijďte si užít zimní radovánky v  režii lyžařské 
školy SOVA. Celým programem vás bude pro-
vázet veselé ovoce. Těšit se můžete na zábavné 
hry, soutěže a ochutnávky. Vstupné zdarma.

KDY: Každou středu 17:00-18:00
(28. 12. 2022 - 15. 3. 2023)
KDE: Family aréna

POHÁDKOVÝ VEČER 
U HUSKYHO
Večerní hlídání dětí s programem. Hry, pohád-
ky nebo nějaké kreativní činnosti. Záleží, na co 
zrovna budeme mít všichni chuť. Rodiče si mo-
hou užít večerní lyžování nebo večeři ve dvou, 
zatímco děti stráví poklidný večer u Huskyho. 
Platí se vstupné. Rezervace nutná! 

KDY: Každé pondělí 18:45 – 20:45
KDE: SKICENTRUM Husky

Každé pondělí

Každou středu



VÝUKA 
ZÁKLADNÍCH,
POKROČILÝCH
FREESTYLE
SNB DOVEDNOSTÍ
BENECKO–KEJNOS

+420 722 003 097littletreesschool@email.cz
littletreesschool.cz 

Akce na Benecku
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Každou sobotu

Každou neděli

Každou sobotu a neděli

Každý čtvrtek

Každý pátek

VESELÉ SOBOTY
Lyžujte v sobotu celý den za cenu půldenní jízdenky 
(tedy za cenu 4hodinové). Večerní lyžování se na tuto 
akci nevztahuje. Akce platí v hlavní sezóně od 1. 1. 2023. 

KDY: Každou sobotu po celou zimní sezónu od 1. 1. 2023
KDE: Skiareál Benecko

SNĚHOHRY
Soutěže, hry a zábava bez lyží, aneb zimní dětský den, 
jak má být. Pro děti od 3 do 10 let. Na hry se není po-
třeba hlásit předem, kdo přijde, ten soutěží. Vstupné 
zdarma. (V případě velké nepřízně počasí se akce konat 
nebude).

KDY: Každou neděli (leden - březen) od 16 do 17 hodin
KDE: v dětském parku Havrland, který naleznete 
před  lyžařskou školou Husky, která tuto akci pořádá

„NA BĚŽKÁCH”
Dopolední program pro děti od 6 do 10 let. Zábavnou 
formou si zkusíme jízdu na běžkách, kterou si zpestříme 
hraním her. Zpoplatněno, rezervace nutná!

KDY: Každý čtvrtek 9:00-12:00 
KDE: Sraz před SKICENTRUM HUSKY

DĚTSKÉ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY 
„SLALOM SPECIÁL“
Otevřený závod nejen pro klienty lyžařské školy. Sla-
lom pro děti od 3 do 12 let. Závodí se v různých věko-
vých kategoriích a pro 3 nejrychlejší v každé kategorii 
jsou připraveny medaile, ale nějakou tu cenu si odne-
se každý účastník (možnost vytvoření i vlastní věkové 
kategorie!). Kromě toho na Vás čeká dětská diskotéka 
a maskot lyžařské školy.  Omezená kapacita, přihlášky 
přijímáme do čtvrtka 18:00 hod. v kanceláři lyžařské ško-
ly SKICENTRUM Husky nebo na tel: +420 607 720 103 
a  e-mailu:  info@skihusky.cz. Akce je zpoplatněná. 
(V případě velké nepřízně počasí se akce konat nebude).

KDY: Každý pátek od 14:00
KDE: Dětský park Havrland

KROUŽEK FREESTYLE 
SNOWBOARDINGU
Chtějí se Vaše děti ve svých dovednostech posu-
nout směrem k freestylu pod vedením zkušeného 
instruktora? Nabízíme Vám pravidelné lekce ve sku-
pinách pro snowborďáčky v sezoně 2023, při kte-
rých se budeme snažit dětem předat to nejlepší 
z našich zkušeností a hlavně skvělou zábavu. S dětmi 
využíváme námi stavěný snowpark na Benecku (sjez-
dovka Kejnos). K dispozici nám tu je také vyhřáté zázemí 
naší školičky přímo u snowparku, kde se máme možnost 
pohodlně převléct, odpočinout si a taky se něčeho ma-
lého najíst a napít.

KDY SE JEZDÍ: Leden-březen
Pravidelně soboty a neděle od 14:00-16:00 
CO JE POTŘEBA: ovládat základní dovednosti na 
snowboardu (znamená s jistotou zatáčet, brzdit, být 
lehce pokročilý). Mít vlastní výbavu a permanentku. Po 
domluvě je možné u nás za poplatek výbavu zapůjčit. 
Více info na 722 003 097 nebo na 
www.littletreessnowboardschool.cz.
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Pro letošní zimní sezónu se návštěvníci si ski- 
areálu Benecko můžou těšit opět na online pro-
dej skipasů. Od prosince 2022 bude možné 
zakoupit přes e-shop umístěný na beneckých 
stránkách www.benecko.info vybrané tarify. Ski-
pasy budou prodávány levněji než na kasách 
a bude možné uplatnit (tak jako na kase) sleva 
na řádně zaregistrovanou Kartu hosta. 

Při koupi skipasů online tedy nejen ušetříte pe-
níze, ale i čas - vyhnete se možnému zdržení 
při běžném kupování skipasů na jedné z našich 
dvou centrálních kas. Návod, jak jednoduše na-
koupit skipasy přes e-shop, naleznete na strán-
kách www.benecko.info nebo na letáku u svých 
ubytovatelů.
 
Posílili jsme systémy technického zasněžování 
téměř v celém skiareálu. Ať už se jedná o mo-
dernizaci sněhových děl či posílení rozvodů za-
sněžovacího systému. 

V dětském parku Kejnos během zimy vyroste 
malá přírodní snowtubingová dráha, kde budou 

platit všechny skipasy skiareálu Benecko, tak 
jako nově na snowtubingu ve Family aréně. 

Family aréna (lyžařský pás a snowtubing) opus-
tila svahy Zvonu (který ale i nadále zůstává sou-
částí skiareálu Benecko) a přemístila se blíže k 
Cinkáči, na jehož konci je nově umístěn bufet. 
Dále se Family aréna rozrostla o další lyžařský 
pás (54 m) a dětský lyžařský kolotoč (zdarma).

Jestliže jste vyznavači spíše bílé stopy než sjez-
dového lyžování, tak při dostatku sněhové na-
dílky bude vytvořeno běžecké kolečko, téměř 
v centru Benecka, hned na louce za ZŠ.

Benecké závodní tratě jsou vybaveny novým 
značením a budeme rádi, když na úpravu bě-
žeckých stop přispějete koupí našich skiznámek 
nebo nově jednoduše pomocí QR kódu, které 
jsou rozmístěny ať už po Benecku nebo na pří-
mo na tratích.

Teď už jen stačí, aby Krakonoš nešetřil sněhovou 
peřinou. 

Novinky pro zimní 
sezónu 2022/23
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Běžecké trasy jsou každoročně jedním z největších lákadel 
benecké zimy. Najdete u nás velké množství perfektně upra-
vených vzájemně propojených okruhů v celkové délce přes 
45,5 km. Díky vysoké nadmořské výšce - až kolem 900 m n. 
m., se vám naskytnou nádherné výhledy do kraje, které si 
navíc nejčastěji můžete užít za příznivého slunečného poča-
sí. Místní benecké tratě jsou dále napojeny na Krkonošskou 
lyžařskou magistrálu na Horních Mísečkách a další trasy ve-
doucí po hřebenech našich nejvyšších hor. Dostatečná šířka 
tratí umožňuje maximální vyžití jak bruslařům, tak i vyznava-
čům klasiky. Podmínky pro běžecké lyžování jsou zkrátka na 
Benecku jedny z nejlepších v České republice.

Závodní tratě se upravují takřka denně, ostatní 2-3 týdně 
podle sněhových a klimatických podmínek. Aktuální úpravu 
můžete sledovat na www.benecko.info v sekci běžecké ly-
žování. Děkujeme všem, kteří jste dosud přispěli na úpravu 
a značení beneckých běžeckých tratí prostřednictvím koupě 
lyžařské známky na běžky. Díky vám jsme mohli vybudovat 
značení na beneckých závodních tratích a 3 mobiliáře s ma-
pami beneckých okruhů. Přijeďte si vyzkoušet beneckou bí-
lou stopu a ať jste již zkušení běžkaři nebo teprve začínající, 
u nás tomuto sportu zcela propadnete. Přesvědčte se sami!

Chcete si dát do těla na delší tra-
se? Můžete vyrazit například na 
Horní Mísečky a z nich nejen smě-
rem nahoru na Labskou boudu po 
hřebeni, ale i jižní trasou po Krko-
nošské magistrále, která vás dove-
de po plynovodu nebo přes Jano-
vu budku zpět až na Benecko.

PRO NÁROČNĚJŠÍ BĚŽKAŘE

Žalý
Rovinka
Horní Mísečky
Špindlerův Mlýn
Medvědín
Vrbatova bouda
U čtyř pánů
Labská bouda
Pramen Labe
Vosecká bouda
Violík
Snežné jámy
Petrova bouda
Špindlerova bouda

2,5 km
3 km
11 km
12 km

13,5 km
17 km
19 km
20 km
21 km

22,5 km
22,5 km

23 km
26 km
28 km

VZDÁLENOST 
OD CENTRA BENECKA

Běžecké trasy
Přes 45,5 km perfektně 
upravených tratí



6nej

Lyžařská škola 
přímo u svahu

JEDINEČNÝ
PROFIL 

sjezdovky, kde 
se nemusíte 
ničeho bát

ZÁBAVNÉ
ATRAKCE 

tunely, skoky, 
boule, slalom

a jiné

PLATÍ 
SKIPASY 
Ski areálu 
Benecko

LYŽAŘSKÁ 
ŠKOLA 
přímo

u svahu

Pohodlný 
LYŽAŘSKÝ PÁS 

pro nejmenší!

90,-
90,- Franta

Pepek, Béďa a Havrland čekají na Vás!
Na mapě Ski areálu Benecko 

jsme pod těmito písmeny

GF P3 lyžařské vleky

INFO PHONE: +420 608 888 850

SKIBAR 
SRNA 

se svařáčkem, 
kávou, terasou 

a zázemím 
pro děti

ZÁBAVNÉ LYŽAŘSKÉ 
SJEZDOVKY NEJEN 
PRO DĚTI

Havrland_inzerce_cenik vleku_2.indd   1Havrland_inzerce_cenik vleku_2.indd   1 27.09.21   10:2227.09.21   10:22



Na beneckých tratích 

jezděte vlevo

Mapa pravidelně upravovaných 
závodních běžeckých tratí

14 km
Závodní běžecké okruhy

2 km / 3 km / 4 km / 5 km

12

Benecké běžkařské desatero

VYTRHNI SI MAPU, DEJ DO KAPSY A VYRAŽ 
VYZKOUŠET ZÁVODNÍ BĚŽECKÉ TRATĚ!

Aktuální stav tratí
Current track 

condition:

www.bilestopy.cz

1. Jezdi vlevo, pokud je více souběžných stop.

2. Vyhýbej se vlevo, pokud je více souběžných stop.

3. Předjížděj zprava jen tam, kde je to možné, 
    popř. popros o uvolnění stopy.

4. Dávej přednost těm, kteří jedou z kopce a jedou rychleji.

5. Dávej přednost a uhýbej většímu počtu běžkařů.

6. V případě, že bruslíš mezi dvěma stopami, 
    dej pozor na běžkaře „klasiky“. 

7. Nepřeceňuj své schopnosti a mysli na svůj návrat. 

8. Svého psího miláčka raději nevenči 
    tam, kde je příliš mnoho běžkařů.

9. Dodržuj pravidla pobytu ve volné přírodě.

10. Dodržuj pravidla slušného chování.

„Na městě“
cvičná louka



Délka okruhu

2 km

Délka okruhu

3 km

Délka okruhu

4 km

Délka okruhu

5 km
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Seznam prodejních míst na:
www.benecko.info/znamky

Nebo přispějte zakoupením známky 
na zlepšení stavu běžeckých tratí 
na Benecku.

Načtením QR kódu ve vaší aplikaci mobilního 
bankovnictví můžete jednoduše, rychle 
a on-line přispět 50 Kč na úpravu běžkařských 
tratí na Benecku.



Family aréna
pprroo  zzppřřííjjeemmnněěnníí  vvaaššeehhoo  
ppoobbyyttuu  mmyyssllíímmee  ii  nnaa  ttyy  
nneejjmmeennššíí......  

DDěěttsskkýý  kkoouutteekk

c e n t r u m

REZERVACE lyžařské výuky
www.miraskischool.cz  |  info@miraskischool.cz 
+420 725 720 505 (v době 8:30 - 17:00 ) 
+420 732 619 860 (po 17 hodině)

Lyžařská škola    
Půjčovna



Na mapě jsou označeni ubytovatelé, kteří poskytují Beneckou KARTU 
HOSTA, na kterou můžete čerpat různé slevy, včetně 20 % na skipas 
ve vybraných období.

Kompletní seznam ubytovatelů s výhodami najdete na straně 18. 
Informace o kartě hosta na straně 20.
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Lehká 

Středně těžká 

Těžká 

Vlek 

Lanovka 

Lyžařský pás 

Lyžařská škola 

Půjčovna

Pokladna 

Restaurace 

Parkoviště 

Běžecké tratě 

Kluziště 

Horská služba 

Dětský park 

Snowtubing

Osvětlení 

Radar

Zasněžování 

Sáňkařská cesta 

17

Macher

Liška

Kejnos

HSK

Krakonoš Family aréna

Havrland Béďa + Pepek

Zvon

Sychrov

Vyhlídka

Barka

Snowtubing Family aréna

Lyžařské pásy Family aréna

Cinkáč Family aréna

Jerie snowtubing

Lyžařský pás Havrland

Lyžařsý pás a Snowtubing Kejnos

+420 721 764 016

+420 481 582 964

+420 481 582 946

+420 481 582 145

+420 602 294 201

+420 608 152 055

+420 604 250 847

+420 481 582 875

+420 736 136 016

+420 728 221 641

+420 602 294 201

+420 602 294 201

+420 602 294 201

+420 736 155 137

+420 608 888 850

+420 481 582 964

A

B

C

D

E

F+G

H

I

J

K

M

L+M

N

O

P

Q

12

20

33

12

6

5

8

5

8

6

10

5+6

14

10

4

6

350 m

550 m

850 m

320 m

165 m

2x115 m

200 m

144 m

260 m

150 m

150 m

54 m +100 m

400 m

150 m

40 m

60 m

Obtížnost Parametry Body Délka



HOTELY

7 Hotel Alfonska Štěpanická Lh. +420 774 838 998

12 ProFamily Hotel 
TOP Benecko Benecko +420 232 000 808

37 Horský hotel Kubát Benecko +420 731 435 003

45 Hotel Zlatá Vyhlídka Benecko +420 605 951 637

46 Star Hotels Benecko Štěpanická Lh. +420 723 958 437

132 Hotel Bára Benecko +420 734 447 770

160 Hotel Žalý Benecko +420 481 582 100

196 Wellness hotel Skalka Benecko +420 602 293 398

PENSIONY

9 U nás – U lanovky Štěpanická Lh. +420 728 169 929

40 Penzion Pochop Benecko +420 776  811 800

50 Martinova bouda Benecko +420 777 554 565

52 Penzion Villa Štěpanická Lh. +420 606 506 935

63 Penzion Kraus Benecko +420 731 722 397

66 Penzion Mejsnar Benecko +420 728 221 641

69 Penzion Alex Benecko +420 777 767 330

78 Penzion Na Začátku Benecko +420 603 575 612

102 Penzion Fantík Benecko +420 604 725 340

106 Penzion Liduška Benecko +420 604 686 339

110 Penzion Beník Benecko +420 602 594 098

156 Penzion U Váňů Benecko +420 774 556 988

163 Penzion Jesen Benecko +420 608 152 055

164 Penzion U Hroudů Benecko +420 777 687 863

169 Fany Benecko +420 732 556 625

171 Benecko 171 Benecko +420 721 366 904

193 Penzion HUSKY Benecko +420 604 130 807

194 Penzion Dana Benecko +420 603 243 099

203 Penzion Holubec Benecko +420 737 462 350

CHALUPY A CHATY

15 Chata na Špici Benecko +420 607 464 444

36 Roubenka u Fantíků Benecko +420 604 725 340

41 Chata Karolínka Benecko +420 777 142 154

49 Horská chata Barka Benecko +420 602 429 978

52 Chalupa Modré nebe Benecko +420 737 268 330

56 Penzion Lojka Štěpanická Lh. +420 731 937 419

57 Chata Kejnos Štěpanická Lh. +420 608 402 926

59 Chata Sněženka Štěpanická Lh. +420 774 196 462

101 Chalupa 101 Benecko +420 724 056 650

APARTMÁNY

35 Apartmán U sjezdovky Štěpanická Lh. +420 607 642 649

41 Apartmány Alex Štěpanická Lh. +420 777 767 330

48 Apartmán V údolí Štěpanická Lh. +420 602 429 978

56 Apartmán u Zelinků Mrklov +420 724 716 264

56 Penziony Lojka Štěpanická Lh. +420 731 937 419

61 Apartmány Pacholda Štěpanická Lh. +420 605 738 627

64 Chalupa Rozárka Štěpanická Lh. +420 774 196 462

86 Apartmány Sedláček Benecko +420 732 400 617

100 Apartmán Bellevue Benecko +420 723 389 407

107 Apartmány Šnek Benecko +420 608 888 850

130 Apartmány Laura Benecko +420 724 309 031

131 Apartmán Benecko 131 Benecko +420 736 765 759

143 Apartmány Dřevařská Benecko +420 608 965 251

148 Apartmány Family Aréna Benecko +420 775 263 989

149 Apartmán U Babety Benecko +420 606 936 351

155 Apartmány Benecko 155 Benecko +420 603 155 397

157 Apartmány Claus Benecko +420 603 110 693

200 Apartmán Flora Benecko +420 603 269 460

206 Roubenka u vleku Benecko +420 774 266 394

PRIVÁTY

121 Privát Erlebach Benecko +420 732 606 921

145 Privát Lachman Benecko +420 604 743 213

165 Privát Janatová Benecko +420 731 476 976

175 Privát Leoš Janata Benecko +420 728 818 581

176 Privát Mejsnar Benecko +420 728 221 641

179 Privát Petr Benecko +420 604 602 670

199 Ubytování Stanislav Benecko +420 602 892 212

SLUŽBY

55 Little Trees Snowboard School +420 733 033 097

148 Bowling Bar Benecko +420 603 733 661

148 Dětský lanový park Family aréna +420 602 294 201

148 Půjčovna a lyž. škola Miraski School Benecko +420 725 720 505

190 Lyžařská škola Benecko +420 777 876 850

190 Půjčovna Ski Sport Lachman +420 604 743 213

190 Obchod a dílnička pro šikovné ruce +420 776 762 001

190  Lyžařská škola Sova +420 723 552 816

193 Půjčovna a lyžařská škola HUSKY +420 604 130 807

Ubytovatelé s výhodami
Seznam ubytovatelů poskytujících KARTU HOSTA 

se slevou až 25%
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Neváhejte proto využít řadu slev a výhod, 
jejichž hodnotu si můžete prohlédnout níže. 

20

Kartu registrujte na webu:
www.benecko.info/karta-hosta

20% sleva s kartou hosta

Sleva 5 – 20%  na vícedenní zápůjčky 
sjezdového a snowboardového vybavení 
v období 1. - 28. 1. 2023 a od 19. 3. 2023. 

PŮJČOVNA 
SKI SPORT LACHMAN,
SKICENTRUM HUSKY, 
PŮJČOVNA MIRASKI SCHOOL BENECKO

SPORTOVNÍ CENTRUM JILEMNICE 
Sleva 25 % na saunu, bazén a solnou jeskyni 
ve Sportovním centru Jilemnice.

PROFAMILY HOTEL TOP BENECKO
Sleva 10 % na denní menu v restauraci. 

3. den sleva 5%

4. den sleva 10%

5. den sleva 15%

6. den sleva 20%

SKIAREÁL BENECKO 
Sleva 20 % na vícedenní permanentky zakoupené 
jak na pokladnách, tak online pro období 
do 24. 12. 2022, 1.1. - 28. 1. 2023 a od 19. 3. 2023.



BENECKO CENTRAL PARKING

www.facebook.com/skisportlachman

PŮJČOVNASERVISŠKOLA
SERVICE

RENTAL
SCHOOL

info|tel

www.lachman-benecko.cz

+420 604 743 213+420 734 593 449
BENECKO CENTRAL PARKING
BENECKO CENTRAL PARKING
BENECKO

lachman-benecko.czlachman-benecko.czlachman-benecko.czlachman-benecko.czlachman-benecko.czlachman-benecko.czlachman-benecko.cz

PŮJČOVNA | RENTAL | SERVICE | ŠKOLA | SCHOOL
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Léto na Benecku



Sdílejte s námi své zážitky



Chcete zažít v létě všecko?
Tak přijeďte na Benecko!

Rezervujte si ubytování včas


