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Soort activiteit
Naam
Plaats
Streek
Land

:
:
:
:
:

Mountainbiken vanuit Janske Lazne
Afdalen vanaf de Cerna Hora
Janske Lazne
Reuzengebergte
Tsjechië
Mountainbike Janske Lazne

Het Reuzengebergte is een geweldige omgeving om te fietsen of te mountainbiken, en kent
oneindig veel routes. Deze sport wordt ook druk beoefend in deze streek en er zijn
regelmatig professionele wedstrijden. Natuurlijk vanwege de schoonheid van de natuur maar
ook de hoogteverschillen maken deze bergketen tot een ideaal mountainbike oord.
U kunt natuurlijk uw eigen fiets meenemen maar kunt ook een mountainbike in Janske Lazne
huren. Iedereen die bij ons een vakantie boekt krijgt bij de toegestuurde reisbescheiden een
zeer uitgebreide wandel- en fietskaart van het Oostelijk gedeelte van het
Reuzengebergte meegestuurd! Daarnaast beschikken wij ook over diverse spectaculaire
mountainbike afdelingsroutes. Wij adviseren om bij het huren van een mountainbike(s) deze
minimaal 1 dag van te voren aan ETC-sport door te geven om teleurstellingen te voorkomen.
De gegevens van ETC-sport worden verder in dit document genoemd.
In het Reuzengebergte rijdt sinds 2004 een fietsshuttlebus van en naar vrijwel alle plaatsen.
De bus rijdt hoofdzakelijk 's morgens en 's avonds in de zomermaanden. Het is ook mogelijk
een fietstaxi te bestellen (busje). Deze fietstaxi kan maximaal 12 personen vervoeren. De rit
prijs is ca. €. 1,- per km. Een rit van bijvoorbeeld Harrachow naar Cerny Dul van 40 km kost
€. 40,-. Indien u reist met 5 personen kost dit dan dus €. 8,- per persoon. De fietstaxi kan
onder het volgende telefoonnummer worden gebeld : 00420 499422144. U dient minstens
1 dag van te voren een reservering te maken.
Een mooie afdaling is bijvoorbeeld van de Cerna Hora (1300 m) in Janske Lazne naar Cerny
Dul. Een spectaculaire afdaling van 12 kilometer. Wie durft deze uitdaging aan. Maar dit is
slechts een klein deel van het aanbod dat het Reuzengebergte u biedt.
ETC CENTER JANSKÉ LÁZNĚ
Dolní stanice lanové dráhy
Černohorská 265
Tel: 777/071 085
info@etc-sport.cz

ETC SPORT- mountainbike and step (scoorter) verhuur
Openingstijden: Ma - Zo 9.00 - 17.00 uur
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Huurprijs mountainbike ½ dag

: 150,- CZK

Huurprijs mountainbike 1 dag

: 250,- CZK
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Huurprijs step (scooter) ½ dag

: 180,- CZK

Huurprijs step (scooter) 1 dag

: 280,- CZK

Deze prijzen zijn inclusief een helm.
Aanbieding : Huur een step, koop 3 ritten voor de gondellift en betaal slechts 2 ritten.

ETC TRAMPOLINE
Bij goede weersomstandigheden.
5 min.

-

60,- CZK

10 min.

-

90,- CZK

Tip voor een fantastische dag mountainbiken !!
U rijdt met de auto naar Janske Lazne en gaat naar het station waar de gondels vertrekken.
Dit wordt duidelijk met borden aangegeven en ligt rechts van de doorgaande weg. Wanneer
u onder een houten brug doorrijdt moet u daarna de eerste weg rechts nemen. Rij het dal in
en parkeer uw auto daar op de parkeer plaats. Huur bij ETC uw mountainbike of step (of u
hebt eigen materiaal).
Bij de kassa van de gondel kunt u kaartjes kopen voor de gondel. U kunt bijvoorbeeld 3
ritten per persoon kopen. U gaat dan samen met uw fiets in een gondel die u naar de top van
de Cerna Hora brengt (1300 m). Om het goede gevoel te krijgen kunt u dan over een
verharde weg afdalen naar het basisstation van de gondel. Dit is een lange mooie afdeling
door de bossen van de er Hora met schitterende bochten. Als u weer beneden bent kunt u
nogmaals omhoog met de gondellift en dezelfde route nogmaals afleggen en het zelfs af en
toe downhill proberen (niet eenvoudig).
Als u weer beneden bent gebruikt u uw 3e kaartje om wederom met de gondel naar de top te
gaan. Daar aangekomen gaat u niet op de verharde weg naar beneden maar gaat u echt
mountainbiken en volgt de route van 12 km afdalen naar Cerny Dul. Tijdens deze tocht, wat
een ware belevenis is, rijdt u over diverse ondergronden en ontdekt u hoe mooi het
Reuzengebergte is. U fietst langs diverse Bouda’s waar u kunt genieten van rust, eten en
drinken. Na een lange prachtige afdeling komt u aan in Cerny Dul. Hier volgt u met de fiets
dezelfde weg naar Janske Lazne als u met de auto gereden hebt. Dit is een pittige klim, maar
als u een klein verzetje kiest en rustig doorfiets wacht na ca. 3,5 kilometer de beloning, en
dat is nog een afdeling van ca. 1 kilometer naar de verhuurder ETC-sport.
Wij wensen u veel plezier !
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Route :
 Rij vanuit Cerny Dul naar Janske Lazne.
 In Janske Lazne ziet u rechts in het dal het basisstation
van de gondels.
 U rijdt onder de gondelbaan en een houten brug door.
 Ga na de houten brug de eerste weg rechts.
 Rij het dal in en parkeer de auto op de grote parkeerplaats.
 ETC-sport zit in het grote gebouw van de gondels.
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