Do skiareálů v Krkonoších se můžete z nejrůznějších míst naší
republiky pohodlně dostat skibusem. Skibusy fungují v rámci
jednotlivých středisek i mezi nimi. Ušetří vám tak potíže
s parkováním, umožní lyžovat na více sjezdovkách v jednom dni a užít
si tak vaši dovolenou na maximum.

MĚSTSKÝ SKIBUS HARRACHOV
Sveze vás ke sjezdovkám a 2x denně na běžecké terény v Jakuszycích. Pro držitele Harrachov
Card zdarma. Jízdné pro ostatní: 20 Kč dospělí (od 15 let), 10 Kč děti.
Skibus jezdí denně od 19. 12. 2020 do 14. 3. 2021. Zahájení je vázáno na provoz lanové
dráhy Rýžoviště – Čertova hora.
Trasa skibusu: Jakuszyce – Harrachov – Rýžoviště.
Jízdní řád zde.

SKIBUSEM DO HARRACHOVA
S platností od zimní sezony 2020–2021 jsou zrušeny všechny dálkové skibusy,
mimo provoz je i rezervační systém. Aktuální informace ZDE.

SKIBUS V AREÁLU SKIMU, MALÁ ÚPA
Dva skibusy jsou pro návštěvníky SKiMU s platným skipasem, ve sjezdové lyžařské
výstroji a pro děti do 6 let ZDARMA. V ostatních případech činí jízdné 20 Kč bez ohledu
na délku trasy. Letos dokončujeme poslední etapu propojení areálů Pomezky a U Kostela.
Zelená linka funguje beze změny. Modrá linka bude v provozu jen v okamžiku, kdy nebude
spuštěn nový vlek Trautenberk nebo budou nepříznivé sněhové podmínky. Proto je DŮLEŽITÉ
sledovat aktuální informace na našem webu, FB nebo instagramu. Více o propojení naleznete
zde.
Trasy skibusů:
Zelená linka: Horní Maršov – Pomezní Boudy (autobus pro 30 osob)
Modrá linka: Trautenberk – Kolbenka, lyžařský areál U kostela (autobus pro 18 osob).
V případě nedostatku sněhu je skibusová linka prodloužena do zastávky Moravanka. Náhradní
jízdní řád
Jízdní řády zde.
• Zelené skibusy jsou v provozu od 25. 12. 2020 do 14. 3. 2021.
Modré skibusy jsou v provozu od 25. 12. 2020 do 14. 3. 2021.

SKIBUS HORNÍ MÍSEČKY
JILEMNICE – BENECKO – VÍTKOVICE – HORNÍ MÍSEČKY

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí

Skibus jezdí zdarma každý denEmail:
od 13.
12. 2020 do 14.
3. 2021.
info@krkonose.eu,
tel: +420
499 405 744
Více informací zde.

SKIBUS REJDICE
Rezervace skibusu možná na tel. 602 377 428. Skibus převáží skupiny zdarma, a to v rámci okolí
Rejdic. Informace zde.

SKIBUS ROKYTNICE NAD JIZEROU
Trasy skibusů:
• Hostinec U Kroupů → Studenov → Modrá Hvězda → Horní Domky
• Horní Domky → Modrá Hvězda → Studenov → Hostinec U Kroupů
•
•
•

Linka 70 jede: 15. 12. 2020 – 31. 3. 2021
Linka 71 jede: 15. 12. 2020 – 31. 3. 2021, nejede 24. 12. 2020
Linka 72 jede: 15. 12. 2020 – 8. 3. 2021

•

Jízdní řády zde.

•

SKIBUSY DO SKIAREÁLŮ HERLÍKOVICE A BUBÁKOV
Doprava na denní i večerní lyžování z různých míst republiky. Permanentku lze zakoupit přímo
u řidiče, celková cena zahrnuje dopravu i permanentku. Nutná telefonická nebo on-line rezervace na
infolince +420 737 222 456. SMS zprávy nejsou INFOLINKOU přijímány a akceptovány. Podrobné
informace k rezervaci zde.
Skibus do skiareálu Herlíkovice a Bubákov LINKY:
• Praha Černý Most – Herlíkovice
• Poděbrady / Mladá Boleslav – Herlíkovice
• Jičín – Herlíkovice
• Nová Paka – Herlíkovice
• Praha – Herlíkovice
Skiareál Bubákov nabízí zdarma svoz a odvoz až do 10 km na centrální parkoviště (min. počet
osob 3). Rezervace tel. +420 603 141 241. Více informací skibus Bubákov zde.

SKIBUS VE STRÁŽNÉM
Lyžaři (dospělí i děti v doprovodu dospělé osoby) mohou využít služby skibusu zdarma denně od
8:45 do 16:30 z centrálního parkoviště ve Strážném. Objednávky na tel.: +420 734 621 866

SKIBUS ŠPINDLERŮV MLÝN
Skibusy jsou až do zahájení provozu hotelů mimo provoz! Aktuální informace ZDE
MHD Špindlerův Mlýn Provoz od 19. 12. 2020 do 8. 1. 2021
Bedřichov – Hromovka – Centrum – Svatý Petr – Medvědín

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744

PRAVIDELNÝ EXPRESNÍ BUS PRAHA - ŠPINDLERŮV MLÝN
Skiareál Špindlerův Mlýn spolupracuje s firmou CITY SKI, která je největším poskytovatelem
jednodenních lyžařských zájezdů v ČR. Bus CITY SKI vás odveze z Prahy Palmovky až k lanovce
Hromovka za dvě hodiny a zaplatíte pouze za balíček BUS + SKIPAS. Nechte auto v teple v
garáži a dejte si drink na svahu nebo v autobuse. Zažijete výbornou atmosféru a váš výlet bude
ekologický i ekonomický, protože budete šetřit životní prostředí i vaši peněženku. Odjezd z
Prahy je vždy v 7:00 hod. Jako dárek dostanete k zájezdu ZDARMA instruktora a začátečníci a
zahraniční účastníci dokonce půjčení lyží ZDARMA. Aktuální informace, termíny zájezdů a
rezervace naleznete na webových stránkách www.cityski.cz

SKIBUSY VE SKIRESORTU ČERNÁ HORA – PEC
3 Páteřní linky – zdarma zajišťují dopravu mezi 5 areály SkiResortu ČERNÁ HORA –
PEC
Jízdní řády skibusů zde.
• Pec pod Sněžkou – Velká Úpa – Janské Lázně (Černá hora) a zpět – červená páteřní linka
• Zrychlený skibus: Pec/Sněžkou – Velká Úpa – Janské Lázně – Černý Důl a zpět – SkiTour
Express
• Černý Důl – Janské Lázně (Černá hora) a zpět – modrá páteřní linka
• Svoboda nad Úpou – Janské Lázně (Černá hora) a zpět – žlutá páteřní linka
CITY busy – přeprava uvnitř lyžařských středisek
Zajištují přesun lyžařů od parkovišť a hotelů k nejbližším sjezdovkám.
•
•
•
•
•

Janské Lázně – city bus
Černý Důl – city bus
Pec pod Sněžkou – hotel Horizont – Javor a zpět
Pec pod Sněžkou – Lanovka Sněžka – Javor a zpět
Pec pod Sněžkou – Logla – Javor a zpět

Večerní skibusy – linky na večerní lyžování
Bezplatně přepravují lyžaře ke sjezdovkám s večerním lyžováním.
• Janské Lázně; centrální parkoviště P1 – sjezdovka Protěž a zpět
• Velká Úpa; náměstí – Pec pod Sněžkou; sjezdovka Javor a zpět
• Pec pod Sněžkou; linka city busu

SkiTour – na lyžích a rolbami z Černé hory do Pece je MIMO PROVOZ!
Informace o provozu roleb SkiTour najdete zde.

Skibusy budou v provozu dle provozu areálů a vládních nařízení.
Aktuální informace hledejte na příslušném webu provozovatele.

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744

