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Pred tohtoročnou letnou turistickou sezónou pribudli viaceré atrakcie aj na Donovalách. Známe
sú síce viac ako stredisko zimných športov, ale postupne sa menia na celoročné stredisko
cestovného ruchu.          
V Parku Snow už vlani pri údolnej stanici lanovky na Novú hoľu vybudovala bratislavská
spoločnosť Goimpex, a.s., časť adrenalínového centra. Najväčším lákadlom je tu toboganová
bobová dráha ,
ale ponúka aj 
lanový park
, 
lezeckú stenu
pre dospelých, trampolíny a ďalšie atrakcie. Pred otvorením tohtoročnej letnej sezóny
dobudovala spomínaná spoločnosť vo Fun Aréne 
detskú lezeckú stenu
. Pribudlo tiež detské 
lanové centrum
spolu s pieskoviskom a šúchačkou. Všetky tieto atrakcie sú k dispozícii pre deti bezplatne,
informoval TASR manažér Miroslav Dobrota.        Dodal, že najväčšou novinou pre všetkých
návštevníkov bobovej dráhy je sprevádzkovanie fotoautomatu. Ten každého odfotí pri jeho
prejazde poslednou zákrutou a po príchode do cieľa si môže pozrieť na monitore svoju
fotografiu a rozhodnúť sa, či si ju kúpi v originálnom rámčeku.        Letná sezóna v Parku Snow
potrvá do 15. septembra. Dovtedy bude v prevádzke aj lanovka na Novú hoľu, ktorá premáva
od 9.00 hodiny každú hodinu do piatej popoludní, počas víkendov o hodinu dlhšie.          V
polovici tohtoročného júna sprístupnili na Donovalách aj 
rozprávkovú dedinu nazvanú Habakuky
. Rozprávkový svet tvorí 15 architektonicky zaujímavých, atypických objektov, na výrobu ktorých
sa použilo viac ako 300 kubických metrov dreva. Jeho súčasťou je aj amfiteáter s kapacitou 150
ľudí, hodovňa, herňa pre deti a ďalšie objekty. V Habakukoch ponúkajú Dobšinského rozprávky,
detské predstavenia súborov pre deti, koncerty, spoločenské podujatia a predstavujú sa tam aj
remeselníci. Dedinka je otvorená počas celej letnej turistickej sezóny a následne i počas zimnej
sezóny.        Habakuky alebo rozprávkový svet podľa Dobšinského postavili pod penziónom
Šafran a prevádzkuje ich Spiežovec, s.r.o., Banská Bystrica. Ako jediná na Slovensku vsadila
na tradičnú slovenskú rozprávku z čias najväčšieho slovenského zberateľa rozprávok Pavla
Dobšinského. Zámerom je, aby sa Habakuky stali trvalým miestom fantázie a svetom
rozprávok.  
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