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Neobjevený kus Moravy pro vaše výlety

LYŽOVÁNÍ
V UHŘICÍCH

Uhřice
Zimní tip na výlet
Délka sjezdovky: 240 m

Aktuálně

Přijeďte si užít zimní radovánky s vašimi dětmi či
přáteli na sjezdovku do Uhřic. Čeká zde na vás
spousta zábavy, sjezdovka dlouhá 240 m s převýšením 44 m, zázemí s občerstvením a především
přívětivé podmínky pro lyžování i snowboarding.
Na své si přijdou nejen zkušení lyžaři, ale i začátečníci a děti. Hurá za sněhem!

Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 16.00 – 20.00 (do zájmu lyžařů)
Sobota – Neděle: 9.00 – 20.00 (do zájmu lyžařů)

Ceník
Kategorie

1

Cena

7

50 Kč

15

100 Kč

9

50 Kč

20

100 Kč

Dospělý

Sjezdovka Uhřice
Areál je provozován již od roku 2000. Sjezdovka je dlouhá
240 m s převýšením 44 m (230 – 274 m. n. m.) a v roce 2001
byl instalován vlek o přepravní kapacitě 720 osob za hodinu.
Následně byl vybudován také systém umělého zasněžování,
noční osvětlení i neplacené parkoviště. Na vrcholu sjezdovky
naleznete sociální zázemí s občerstvením a krytým posezením.
Svah je také pravidelně upravován novou rolbou.

Počet jízd

Děti

NÁŠ TIP
Sledujte aktuální stav sněhu na: http://www.sportturist.
net/lyzarsky_areal.php. Naleznete zde také informace
o zahájení provozu, teplotě i počasí.
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Odjezd

Autem

Místo

Uhřice

Hlavní cíl

Lyžařská sjezdovka Uhřice

Občerstvení
v okolí

Hostinec u Napoleona – Uhřice
Gril Bar restaurace, Pohostinství na návsi,
Pohostinství u Žbánků – Bošovice Pohostinství
na Rynku
Pohostinství Dambořice

Příjezd k areálu
Areál se nachází v těsném sousedství silnice I. třídy č. 54.
Parkoviště je přístupné z této komunikace ze směru od Brna.
Ve směru od Čejče a od Kyjova je nutné se otočit na Silničné
a vrátit se směrem od Brna cca 400 m (je tu zákaz odbočení
vlevo) Sjezdovka je pod parkovištěm.
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