
Uvedené podmínky platí pro všechny linky skibusů. / Die oben genannten Bedingungen gelten für alle Skibuslinien. / The above mentioned conditions are valid for all ski buses lines.  
Przedstawione warunki są ważne na wszystkich liniach skibusowych.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu skibusu v případě nepříznivých povětrnostních a sněhových podmínek a dále pro případ nesjízdnosti silnic. Služba pouze pro zákazníky 
a smluvní partnery SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC. Skibus je provozován za předpokladu, že je většina lyžařských zařízení SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC v provozu.
Der Betreiber behält sich das Recht, den Fahrplan im Falle ungünstiger Witterungs- und Schneebedingungen und weiter im Falle nichtbefahrbarer Straßen zu ändern. Dienstleistung nur für 
Kunden und Vertragspartner des SkiResorts ČERNÁ HORA - PEC. Skibus in Betrieb, unter Vorraussetzung, dass die Mehrzahl der Skieinrichtungen im SkiResort ČERNÁ HORA - PEC  in Betrieb ist.
The provider reserves the right to change the timetable of ski buses in case of unfavourable weather and snow conditions and also in case of impassable roads. The service is only available for 
contract partners and customers of SkiResort ČERNÁ HORA - PEC . Ski buses operate only when ski facilities in SkiResort ČERNÁ HORA - PEC are open.  
Zarządca zastrzega sobie prawo na zmianę rozkladu jazdy skibusu w przypadku niesprzyjających warunków klimaticznychy i sniegowych a także w przypadku nieprzejezdnych dróg. Usługa 
tylko dla klientów i partnerów z zawartą umową SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC. Skibus jest do dyspozycji w przypadku, gdy większość urządzeń narciarskich SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC jest 
otwarte (w ruchu).

Tolerance odjezdu skibusů. / Abfahrttoleranz der Skibusse. / Ski bus time tolerance. / Tolerancja odjazdu skibusu: +/- 5 minut

Provoz/ Betrieb/ Operation / czynne:  21. 12. 2019 - 15. 3. 2020, pokud je otevřena sjezdovka Javor / wenn Piste Javor geöffnet ist / when piste Javor is open / jeżeli nartostrada Javor jest otwarta
Přepravu zajišťuje : Roman Koula, Trutnov, tel. +420 608 476 112

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ/ ABENDSKIFAHREN/ NIGHT SKIING/ NOCNE ZJAZDY

Zastávky

Pec p.Sněžkou, Javor 21:30

Pec p.Sněžkou,aut.st. 21:32

Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Tetřívek 21:35

Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. 21:37

Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Barrandov 21:39

Pec p.Sněžkou,Velká Úpa, Vavřincův Důl 21:41

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa - Pec pod Sněžkou (JAVOR)
Zastávky
Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, Vavřincův Důl 17:16

Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Barrandov 17:18

Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. 17:20

Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Tetřívek 17:22

Pec p.Sněžkou,aut.st. 17:25

Pec p.Sněžkou, Javor 17:30


