Activiteiten Informatieblad

Soort activiteit
Naam
Plaats
Streek
Land

:
:
:
:
:

Wandelen
Beklimmen Snezka
Pec Pod
Reuzengebergte
Tsjechië
Snezka

Een bezoek aan de Snezka mag in uw vakantie in Cerny Dul niet ontbreken. De berg Snezka
(Tsjechisch "sneeuwtop") in het Reuzengebergte is 1602 m hoog en daarmee het hoogste
punt van het Reuzengebergte en van heel Tsjechië. De Tsjechisch-Poolse grens loopt over de
top van de Snezka. De Snezka is een uitstekend uitkijkpunt waarvandaan op heldere dagen
ver in Tsjechië en in Polen gekeken kan worden. Onder buitengewoon goede
weeromstandigheden kan men zelfs de Praagse uitkijktoren Petrín zien.

De top van de Snezka is wandelend of met een kabelbaan te bereiken. Op deze wijze is de
top voor iedereen bereikbaar. Het kan echter voorkomen dat de tweede kabelbaan van het
tussenstation naar de top buiten bedrijf is wegens harde wind. Houdt u er ook rekening mee
dat het temperatuursverschil tussen Pec Pod en de top van de Snezka ca. 10° C is (kouder).
Geniet onderweg van de zeer bijzondere flora en founa van de Snezka die dit gebied zo
bijzonder en uniek maken.
Vanuit Pec pod (890 m boven de zeespiegel) kunt u naar de Sněžka. De kabelbaan, die dit
jaar 60 jaar bestaat, brengt u via het tussenstation Růžová hora (1334 m boven de
zeespiegel) naar de Sněžka (1602 m boven de zeespiegel). Binnen een half uur stijgt u 680
m. Het bijzondere van de kabelbaan is dat u zijwaarts zit zodat u eenvoudig van het uitzicht
naar boven en onder kunt genieten. Op de Sněžka kunt u van het uitzicht genieten of starten
met een prachtige wandeltocht. Op de top is een Restaurant en een souvenierswinkeltje dat
in Polen ligt, waar u zowel met Zl (Zlotys), Kc (Tsjechische Kronen) of € (Euro’s) kunt betalen.
In het souvenierswinkeltje kunt een certificaat kopen waarop staat dat u de top van de
Snezka heeft bereikt. Bij de kassa van het souvenierswinkeltje ligt een uniek stempel van de
Sněžka hetgeen uw certificaat compleet en speciaal maakt.
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Er zijn diverse wandelroutes die u vanuit Pec Pod (of andere plaatsen) naar de top van de
Snezka leiden. Dit kunnen lange, licht stijgende routes of kortere en meer stijgende routes
zijn. Samen met de kabelbanen zijn er dus vele wegen die naar de Snezka leiden. Vanaf de
top is het mogelijk om over de gehele kam van het Reuzengebergte te wandelen. Onderweg
zijn talloze Bauda’s (Boudy = herberg) waar u kunt eten, drinken en overnachten.
Prijzen : Kabelbaan Pec pod Sněžkou – Sněžka
Alle hieronder genoemde prijzen zijn in Tsjechische Kronen (Kc)
Pec pod Sněžkou (A)
Růžová hora (B)
Sněžka (C)
Vertrek
Aankomst

Růžová hora (B)

Sněžka (C)

Pec pod Sněžka
(A)
(C)

Pec Pod Růžová
(A)
hora (B)

op

retour

op

retour

neer

op

neer

neer

Volwassene

120

240

180

330

120

100

150

80

Kinderen tot
10 jaar

60

120

90

170

60

60

80

50

Kinderen tot
5 jaar

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Groepen
vanaf 20
personen

70
100

140
200

70
100

80
70

100
140

60
70

gratis gratis
100
160

220
300

Kinderen tot 10 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
Transport van fietsen is niet mogelijk.
Openingstijden kabelbaan – dagelijks van 8:00 - 19:00 uur, elk uur (ook in de winter).
Gegevens kabelbaan exploitant :
Lanová dráha Snezka, a.s.
Pec pod Sněžkou 230,
542 21 Pec pod Sněžkou
tel./fax: +420 499 895 138
Informatie over openingstijden: +420 499 895 137
email: info@snezkalanovka.cz
http://www.snezkalanovka.cz
ISO 9001: 2001 , ISO 14001: 2005
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Route :
 U rijdt vanuit Cerny Dul naar Janske Lazne.
 Volg de doorgaande weg door Janske Lazne en de bergen en bossen.
 U komt op een T-splisting waar u linksaf gaat.
 Volg de borden Pec Pod die u na een tijdje links doen afslaan.
 Volg de weg tot het centrum van Pec Pod.
 Ga daar rechtsaf naar de betaalde parkeerplaats.
 Vanaf de parkeerplaats kunt u lopend naar de kabelbaan gaan of starten met uw
wandeltocht.
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