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Bike-festival Krkonoše
22.-24. června 2007, Vrchlabí, Krkonoše

Lyžování v zimních Krkonoších - to vyzkoušel již snad každý. Krkonoše ovšem stojí za 
návštěvu i od jara do podzimu. Přesto, že hřebeny Krkonoš jsou přísně chráněny národním 
parkem, najdete tu mnoho příležitostí, jak vychutnat krásu těchto hor také ze sedla kola 
- horského, trekového i silničního. I cyklisté pohodáři, kteří netouží po dobývání výškových 
metrů si zde přijdou na své - řada nezapomenutelných panoramat a vyhlídek na hory je 
čeká i na cestách a silničkách v podhůří nebo se mohou nechat vyvést do kopců několika 
lanovkami a Krkonošskými cyklobusy. 
Město Vrchlabí ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše a se sdružením Zdravé 
a pohostinné Krkonoše otevírají v červnu tohoto roku “Bike-arénu Krkonoše” s řadou 
tématicky sestavených cyklotras, které je možné absolvovat buď samostatně podle mapy a 
informačních letáků nebo pod vedením zkušených průvodců. Při příležitosti otevření Bike-
arény Krkonoše je o víkendu 22.-24.6.2007 pořádán ve Vrchlabí první ročník Bike-fesivalu 
Krkonoše. V rámci Bike-festivalu se bude konat již tradiční Krakonošova 100 -  turistický 
pochod a turistická cyklojízda na trasách od 10 do 100 km a cyklozávod HAVEX maraton. 
Vše o tomto víkendu se bude točit kolem kola: můžete si vyzkoušet trasy Bike-arény sami 
nebo s průvodcem, účastnit se jízdy Krakonošovy 100, závodu do vrchu, maratonu či si 
jen užívat legrace a pohody při celé řadě kolohrátek na vrchlabském náměstí a jeho okolí. 
Tam také bude probíhat bohatý program s muzikou, exhibicemi, soutěžemi, těstovinovou 
párty atd. Výrobci a prodejci cyklistického a sportovního vybavení budou představovat 
své produkty na trhu pod širým nebem a v zámecké hale bude probíhat promítání filmů a 
diašou z různých cyklocest doma i daleko za hranicemi. 
Kolo není jen mužská výsada - i ženy si zde mohou na speciální instruktážní dílně 
vyzkoušet, jak opravit kolo na cestě nebo se projet s dámským průvodcem. Děti se budou 
moci vyřádit ve vyhrazeném dětském plácku se soutěžemi, malováním či hlínoplácáním. K 
dispozici budou i zkušení opatrovatelé, kteří po celý den budou pomáhat děti zabavit.

Vstup na Bike-festival Krkonoše je zdarma.

Výběr z programu:
- otevření Bike-arény samotným Krakonošem
- pěší a cyklo-trasy od 10 do 100 km
- závody do vrchu na 1 nebo 3 km
- maraton
- kolohrátky: kolokoulení s Kudrnou, kolovrh, koloběh, kolotoč, ...
- živá muzika
- soutěže, volba Miss
- těstovinová párty
- párty u Zakopaného psa
- program pro děti

Celý tento víkend v Krkonoších je možné zakoupit jako balíček s ubytovánim a snídaněmi 
již od 300 Kč. Další informace na adrese: www.bikearena.ergis.cz.

Novinářům nabízíme po dobu festivalu hotelové ubytování zdarma. Prosím, hlaste se na 
e-mail: ps@mediapool.cz nebo telefonicky u Petra Srpa (čeština, angličtina) 603 477 402 
nebo u Christiana Schlittenbauera (němčina, angličtina) 737 575 111.
Fotografie pro tisk jsou k dispozici na adrese www.bikearena.ergis.cz/presse.


