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Tatranská Lomnica

Je najvýchodnejším  a najkrajším turistickým centrom mesta Vysoké Tatry. Nachádza sa 6,7 
kilometra východne od Starého Smokovca na úpätí Lomnického štítu. So svojimi  parkmi
vytvára neobyčajné príjemné a komorné prostredie. Poďte s nami na  najobľúbenejšie turistické
miesto na Skalnaté pleso. Vo výške 1 751 metrov na  vás čakajú špeciality z domácej a
medzinárodnej kuchyne, ale najmä okolie plesa  ako stvorené na vychádzky alebo túry.
Sedačkovou lanovkou v Lomnickom sede (2  190 m) sa vyveziete k skvelým výhľadom na Malú
a Veľkú Studenú dolinu a  tatranské štíty. Práve tu sa natáčal kultový film Medená veža (1970).
Skalnaté  pleso je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi. Náučno – zábavný chodník  Tatranskej
divočiny so Svišťou krajinkou si vaše deti určite obľúbia. 
    Skalnaté pleso je jedným z  uzlov Tatranskej magistrály, po ktorej je už len na skok
huncovským úbočím do  doliny Zeleného plesa. Chodníkom smerom na Hrebienok sa zas
dostanete k  Skalnatej chate.
    Objavte krásu Lomnického  štítu!
    Vyvezte sa visutou lanovkou  na vrchol Lomnického štítu a vychutnajte si plnými dúškami ten
neopakovateľný  pohľad. Zo stanice v Tatranskej Lomnici až na Lomnický štít   prekonajte spolu
výškový rozdiel 1 700 metrov! S hlavou  v oblakoch tak budete o pár minút v neuveriteľných   2
632 metroch nad morom. Ak vám bude priať počasie, z vrcholu  Lomnického štítu dovidíte až do
vzdialenosti 350 km na rakúske Alpy! Dať si  obed na Lomnickom štíte? Prečo nie! V štýlovej
kaviarni Dedo si vychutnáte  na terase kávu alebo špeciality talianskej kuchyne. Blízkosť hviezd 
v romantickom prostredí Lomnického štítu, môžete prežívať v jeho  apartmáne a s raňajkami na
Skalnatom plese. 
    V okolí Tatranskej Lomnice sa  nachádzajú tri bežecké trate s rôznym stúpaním pre profi, či
amatérskych  bežcov. Krásu tatranskej prírody objavíte v celoročnej expozícii Botanickej 
záhrady neďaleko Múzea TANAPu. Shopoholici si prídu na svoje aj v tomto  rezorte. Kvalitné
športové oblečenie, či kompletnú výstroj na všetky druhy  horských športov, nájdete v
prevádzkach Tatry Motion v budove kabínkovej  lanovky pri údolnej stanici. Po namáhavej túre
alebo v čase nepriaznivého  počasia môžete stráviť príjemné chvíle vo wellness centre
Grandhotela Praha,  kde vás nadchne nový Grand Mountain Spa s vonkajším bazénom. Ak ste
ešte stále  plní energie aj po celodennom programe a túžite zažiť nočný život, pozývame vás 
do Humna – Tatry, jediného tatranského hudobného klubu, kde to stále „žije“. http://www.vt.sk/
hory/letna-dovolenka/tatranska-lomnica/

  Štrbské Pleso
  

Dovolenka v stredisku Vysoké  Tatry – Štrbské Pleso patrí medzi nezabudnuteľné zážitky.
Vyvezte sa lanovkou  na Solisko a doprajte si čerstvé talianske špeciality priamo na vonkajšej 
terase BIVAC RESTAURANT (1 840 m), kde sa vám naskytnú panoramatické pohľady do 
doliny, na romantické Štrbské pleso, Kriváň, či Nízke Tatry. Nadšení bikeri, si  majú možnosť
požičať horský bicykel v Tatry Motion – športovom obchode pod  skokanskými mostíkmi s
možnosťou vrátenia v Starom Smokovci alebo v Tatranskej  Lomnici. Po horských trasách sa
tak ľahko dostanete na Popradské pleso, môžete  sa previesť na Sliezsky dom, do Smokovca
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na Hrebienok alebo Cestou Slobody až  do Popradu.
    Náučné chodníky sú ďalšou  alternatívou ako stráviť príjemný pobyt v Tatrách. Zo Štrbského
Plesa sa  dostanete po chodníku cez chrbát Trigana na Popradské pleso. Po štrnástich 
zastaveniach sa dozviete podrobnosti, že les nie sú iba stromy, ale aj  živočíchy a rastliny.
    Člnkovanie na jazere Štrbského  plesa 
    Hladina jazera Štrbského  plesa má v lete magickú atmosféru. Ako jediné dostupné jazero zo
všetkých  tatranských plies, ho môžete celé preveslovať a oddýchnuť si  v člnkoch s výhľadom
na Tatry. Člnkovanie má viac ako 130-ročnú  tradíciu. Jazero má neuveriteľnú atmosféru, ktorú
rozhodne musíte zažiť. K  dispozícii je 18 drevených štýlových pramíc a 1 športová pramica,
ktoré sú  pristavené v novovybudovanom móle s prekrásnym výhľadom na tatranské končiare. 
Výnimočným zážitkom môže byť i možnosť využitia služieb súkromného veslára.
    Výborná zábava pre jednotlivcov  i kolektívy!
    Aj počas letnej sezóny sme  pripravili pre tých najmenších niečo špeciálne. Atrakcie, ktorým
neodolá žiadne  dieťa. Čo tak zajazdiť si na autíčkach alebo pretekárskej formule? Pre tých, 
ktorí sa chcú cítiť ako na jazere Štrbského plesa, sú pripravené mini lodičky.  Mini Tatralandia
Park sa nachádza na Štrbskom Plese pod skokanskými mostíkmi. http://www.vt.sk/hory/letna-
dovolenka/strbske-pleso/

  Starý Smokovec
  

Stredisko Vysoké Tatry – Starý Smokovec je kľúčovým  centrom a najvýznamnejšou časťou
mesta Vysoké Tatry. Je ideálnym miestom  pre rodiny s deťmi a turistov začínajúcich svoje túry
na Hrebienku.Nasadnite na  lanovku zo Starého Smokovca na Hrebienok a zažite pocit, ktorý
mala aj  anglická kráľovná Alžbeta II. Vyvezte sa do prostredia, kde nie sú žiadne  starosti, a
kde na vás čaká iba nádherná príroda a horský vzduch. Z  Hrebienka sa Tatranskou
magistrálou dostanete na Skalnaté pleso alebo tu začnete  niektorú z vysokohorských túr na
Bílikovú, Rainerovu, Zamkovského či Téryho  chatu. 
    Hrebienok (1 285m) – za atraktívnym cieľom  návštevníkov Vysokých Tatier. Cesta
pozemnou lanovkou trvá 7-8 minút  a prekonáva 246 metrové prevýšenie. Okolie Hrebienka je
obľúbeným turistickým  východiskom do Malej a Veľkej Studenej doliny a na Slavkovský štít.
Nechcete  vystupovať až na vrcholky hôr? Ale predsa len chcete zacítiť tú krásu okolitej 
prírody? Požičajte si  bicykel a vydajte sa na cyklistické chodníčky.  Pestrá sieť tatranských
cyklochodníkov uspokojí aj náročných fanúšikov. Chcete  si vychutnať adrenalín z divokej jazdy
na gumenom kolese? Neváhajte, príďte na  Hrebienok a spustite sa sto metrov dlhého
toboganu. Špeciálne upravený zjazd  v Bike Parku má tri upravené trasy z Hrebienka do
Starého Smokovca  a zvládnu ich aj rodiny s deťmi.
    Hrebienok je ideálnou voľbou práve v lete, lebo tu  zažijete jedinečné podujatie Medvedie dni
– tatranský medvedí festival s  množstvom súťaží pre deti a stretnete tu najviac medveďov za
rok. Náučno –  zábavný program pre deti Tatranská divočina má svoje stanovište aj v Starom 
Smokovci. Skvelú zábavu si v stredisku Vysoké Tatry – Starý Smokovec môžete  užiť na
tubingu alebo v Bike Parku Starý Smokovec. Adrenalín zažijete, ak sa z  Hrebienka spustíte na
horských kolobežkách až do Starého Smokovca. http://www.vt.sk/hory/letna-dovolenka/stary-s
mokovec/
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