
MUSIC CLUB KLONDIKE                                 Pec pod Sněžkou

tel.: 728 502 738, 603 487 827 | www.klondikeklub.cz

20% sleva z konzumace na baru od 19:00 do 21:00
10% sleva ze vstupného na kulturní akce klubu

RESTAURACE CHATA VIKTORKA                 Pec pod Sněžkou

tel.: +420 774 773 774 | www.chata-viktorka.cz

15 % sleva na nabídku z jídelního lístku při objednání v době  
od 15:00 do 17:00 hod.

NORSKÁ MÓDA & FASHION SHOP              Pec pod Sněžkou

Tel.: +420 734 257 304 | www.norskamoda.cz

7% sleva na sortiment sportovního obchodu

CHATA SMETÁNKA                                            Pec pod Sněžkou

tel.: +420 737 261 684 | www.chatasmetanka.cz

10 % sleva na služby restaurace

CHALUPA NA ROZCESTÍ                                       Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 896 295 | www.chalupanarozcesti.cz

10 % sleva na veškerý sortiment a konzumaci

ČERPACÍ STANICE KM – PRONA                 Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 522 120 | +420 731 162 557

20 % sleva na kávu a kávu s sebou
Slevu na kartu hosta lze čerpat dvakrát za pobyt.

PARKOVIŠTĚ                                    Pec pod Sněžkou, Velká Úpa

tel.: +420 777 040 188 | www.pecpodsnezkou.cz

Při předložení platné Karty hosta získáváte sníženou cenu na 
vícedenní parkování 70 Kč/den
Slevu na kartu hosta lze čerpat jedenkrát za pobyt.

TAXI PEC & HOSPODA ZELENÝ POTOK    Pec pod Sněžkou

tel.: +420 608 033 242, +420 739 065 993  
FB: Hospoda na Zeleném potoce

10 % sleva 5x VW BUS (8+1), 5x SNĚŽNÝ SKÚTR (2+1)
10 % sleva na vyhlídkové jízdy na sněžných skútrech

TRANSPORT- TAXI                                       Pec pod Sněžkou

tel: +420 608 103 039, Non-Stop 24H  |  www.taxi-pec.cz

30% sleva na 2x VW BUS (7+1), 4x Sněžná rolba (10+1)
20% sleva na 2x sněžný skútr  (2+1), 2x terénní čtyřkolka

G U E S T  C A R D  /  G Ä S T E K A R T E  
K A R T A  G O Ś C I A  /  K A P T A  Г O C T Я

50 
S L E V

SLEVA NA SKIPAS

Při předložení platné „Karty hosta Pec pod Sněžkou“, na označených poklad-
nách v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě, v termínu do 24.12.2018; od 5.1.2019 
do 19.1.2019 a od 16.3.2019 s informací o ubytování na dobu 3-7 dní, obdrží-
te při zakoupení jízdenky na 3-7 dní slevu 10%. Mimo shora uvedené termíny, 
při předložení „Karty hosta Pec pod Sněžkou“ obdržíte při zakoupení jízdenky 
na 5-7 dní slevu 10%. Poskytnutá sleva se s dalšími slevami či zvýhodněnými 
jízdenkami nesčítá (PAKET MALÉ DÍTĚ a STŘÍDAVÝ SKIPAS).

Slevu na Kartu hosta lze čerpat jednou za pobyt.

Slevu na Kartu hosta lze čerpat na pokladnách:
• Pec pod Sněžkou – pokladny u dolní stanice vleku Javor (B1) a sedačkové 

lanovky Zahrádky Express (B6)
• Velká Úpa – pokladna u dolní stanice lanovky Portášky (D1)

tel.: +420 840 888 229 | www.skiresort.cz

SLEVY  
A  V Ý H O D Y

pro hosty ubytované  
v Peci pod Sněžkou  

a Velké Úpě

KARTA HOSTA 
PRO HOSTY 

ZDARMAwww.pecpodsnezkou.cz

Platí od 1. 12. 2018

slevy se nesčítají

Kartu hosta získáte pouze u svého ubytovatele.
Pro získání slevy musí být karta aktivní  
(aktivuje ubytovatel první den pobytu). 

Zde si ověřte platnost karty
www.pecpodsnezkou.cz/karta-hosta

SkiTour; nejrychlejší  
spojení mezi skiareály

Na lyžích a rolbami z Černé hory 
do Pece pod Sněžkou 

V provozu od 22. 12. 2018 do  
24. 3. 2019 od 9 do 15:30  

každých 15 minut

Sjezd po nejstarší  
sáňkařské cestě v ČR

3,5 km dlouhá Černohorská 
sáňkařská cesta z Černé hory do 

Janských Lázní je otevřená denně 
od 9:00 do 16:00 

Půjčovna saní SkiResort Live 
v budově dolní stanice kabinkové 

lanovky Černohorský Express 

Víkend žije hudbou
LIVE MUSIC každý pátek  

a sobotu na Bullbaru

Celosezonní lineup  
na www.bullbar.cz

V CENĚ  

SKIPASU 

Vyzkoušejte večerní sáňkování s průvodcem 
SkiResort Live, rezervace +420 733 737 840

TIP



LANOVÁ DRÁHA SNĚŽKA A. S.                     Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 405 522, + 420 499 405 531 | www.snezkalanovka.cz

Aktuální informace o provozu lanovky: www.snezkalanovka.cz

Sleva na jizdné ve výši 30% s platnou kartou hosta: 

Ceny po slevě: Dospělí

Junior 
(12-17,99 let) 

Senior  
(+65 let)

Děti  
do 11,99 let 

Pec p. Sněžkou – Růžova hora: 110 Kč 100 Kč 60 Kč 

Pec p. Sněžkou – Růžova hora a zpět: 220 Kč 190 Kč 110 Kč 

Pec p. Sněžkou – Sněžka: 160 Kč 150 Kč 80 Kč 

Pec p. Sněžkou – Sněžka a zpět: 300 Kč 270 Kč 150 Kč

Česká Poštovna Sněžka – sleva 10 Kč na kávu nebo čaj pro
hosty s kartou hosta a jízdenkou na lanovku.

Slevy na kartu hosta po dobu pobytu je možno čerpat opakovaně. 
Podmínky pro přepravu na lanové dráze upravují smluvní přepravní 
podmínky vydané provozovatelem.

RELAXPARK                                                          Pec pod Sněžkou

tel.: +420 739 335 466 | www.relaxpark.cz

10% sleva při zakoupení 5 a 10 jízd na 1. krkonošské horské 
bobové dráze pro děti i dospělé

Slevy na kartu hosta je možno čerpat opakovaně.

INFOCENTRUM TURISTA                               Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 280 | www.turistapec.cz

10% sleva při nákupu nad 150 kč u knih a knižních průvodců, 
při nákupu slunečních a lyžařských brýlí 3F, při nákupu 
sportovního oblečení Kilpi.

INFOCENTRUM VESELÝ VÝLET                        Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 130 | www.veselyvylet.cz

25% sleva na tričko s nápisem Pec pod Sněžkou

PEPA SPORT – PŮJČOVNA LYŽÍ                     Pec pod Sněžkou

tel.: +420 732 900 589 | www.pensionublahu.cz
tel. obchod: +420 776 602 608 | www.pepasport.eu

10 % sleva na služby půjčovny od 2 dnů
až 50 % sleva na vybrané zboží Dare2b a Regatta v obchodě

HOTEL ENERGETIK                                           Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 329 411 | www.energetikpec.cz

10 % sleva na polední menu od 12.00 do 14.00 hod.
50 kč/1 hod. vnitřní hotelový bazén, cena po slevě
7 kč/1 min. solárium, cena po slevě

HOTEL****HORIZONT                                           Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 861 111 | www.hotelhorizont.cz

20 % sleva na masáže do 14:00 hod
20 % sleva na ricochet, squash, stolní tenis do 14:00 hod
20 % sleva na bazén, vířivku a posilovnu do 14:00 hod
10 % sleva na služby kadeřnictví

Sleva platí při předložení karty hosta při placení účtu a nelze ji 
uplatňovat zpětně. Slevy na kartu hosta není možné sčítat s jinými 
slevami. Slevy na kartu hosta je možno čerpat opakovaně.

PANORAMA WELLNESS PECR                       Pec pod Sněžkou

Tel.: +420 739 329 441 | mail: wellness@pecr.cz | www.pecr.cz

Wellness centrum PECR: 5x sauna / venkovní ochlazovací bazén 
2 x vnitřní vířivka / vířivka na terase hotelu / solární louka / vital bar 
masáže / odpočívárny / terasy s panoramatickým výhledem pro 
jedinečný zážitek při relaxaci.

20% sleva ze základního vstupu 290 Kč / 90 min. pobytu  
na osobu od 13.00 do 17.00 hodin

INTERSPORT RENT                                           Pec pod Sněžkou

Tel. +420 602 638 000 | www.sportpec.cz, www.intersportpec.cz

10% sleva na zapůjčení sjezdových lyží
10% sleva na zapůjčení sněžnic a saní
10% sleva na zapůjčení Snowbiku 
20% sleva na zapůjčení skialpového vybavení ve dnech po-čt

SUMMIT - SPORT                                               Pec pod Sněžkou

tel.: +420 602 230 742 | www.summit-sport.cz

10 % sleva sleva na zboží při nákupu nad 5.000 Kč  
10 % sleva na služby půjčovny a servisu

BOWLING BAR                                                    Pec pod Sněžkou

tel.: +420 605 213 695 | www.bowlingbar.market.cz

10% sleva bowling, biliard v době od 11 do 15 hod.

HOTEL DĚVÍN***                              Pec pod Sněžkou č.p. 190

tel.: +420 605 271 611 | www.hoteldevin.cz

Privátní solná jeskyně pro 2 až 3 osoby za speciální cenu  
199,-Kč/ 45min. v době od 14:00 do 17:00.

PENZION & RESTAURANT VERONIKA       Pec pod Sněžkou

tel.: +420 732 540 567 | www.penzionveronika.com

10 % sleva na konzumaci v restauraci v době od 11 do 15 hod.

Kartu hosta získáte pouze u svého ubytovatele.
Pro získání slevy musí být karta aktivní  
(aktivuje ubytovatel první den pobytu).

SkiResort Live SCHOOL, RENTAL, SERVICE, EVENTS

Pec pod Sněžkou - tel.: +420 734 621 271 | www.skiresort.cz
Velká Úpa - tel.: +420 734 621 272 | www.skiresort.cz

10% sleva na kompletní nabídku lyžařské školy
Pro klienty školy ZDARMA vstup do LIVE parků
10% sleva na kompletní nabídku půjčovny a test centra  
Atomic & Salomon
10% sleva na servis lyží a snowboardů 
Během servisu lyžuj na VIP lyžích ZDARMA
10% sleva na kompletní sortiment sportovního obchodu
10% sleva na bobování na Javoru
Slevy na kartu hosta po dobu pobytu je možno čerpat 
opakovaně.Slevy platí ve všech střediscích SkiResortu.

MONKEY PARK                                                Pec pod Sněžkou

tel: +420 777 801 050, +420 777 949 338 | www.monkeypark.cz

30% sleva na vstup do lanového centra, min. 10 osob

HAPPY HILL                                                         Pec pod Sněžkou

tel: +420 499 736 432 | www.happyhill.cz

5% sleva – sportovní obchod a půjčovna
1+1 zdarma na servis lyží

SNOWSPORT SCHOOL                                Pec pod Sněžkou

tel.: +420 739 336 055 | www.snowsportschool.cz

10% sleva – lyžařská, snb a telemarková škola a půjčovna  
20% sleva – balíček škola + půjčovna na 4 a více dní

HOTEL HVĚZDA                                                 Pec pod Sněžkou

tel.: +420 722 702 111 | www.hotelhvezda.cz

10 % sleva na konzumaci v restauraci v době od 12 do 16 hod.

BOUDA POD SNĚŽKOU                                    Pec pod Sněžkou

Tel.: +420 491 617 077, 734 151 546 | www.boudapodsnezkou.cz

5% sleva na služby restaurace

APARTHOTEL SV. VAVŘINEC                        Pec pod Sněžkou

tel.: +420 770 122 121  | www.svatyvavrinec.cz

20% sleva na vstup do interaktivní herny - golfový simulátor, 
závody aut, střílecí simulátor od 8:00 do 14:00
20% sleva na privátní wellness od 9:00 do 14:00 (rezervace 
minimálně jeden den předem)
20% sleva na wellness od 14:00 do 16:00
5% sleva na stařené maso z X-OVEN grilu na mangrovníkovém 
dřevě

slevy se nesčítajíslevy se nesčítají


