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Nové dobrodružstvá v Tatranskej divočine 

TATRANSKÁ LOMNICA (14. júl 2011) – projekt Tatranská divočina s eko-mini 
parkom Svištia krajinka vznikol v roku 2010 z iniciatívy spoločnosti Tatry mountain 
resorts, a.s. a v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAP-u a Správou TANAP-u. Cieľom 
tohto eko-friendly projektu je spoznávanie Tatier zábavným spôsobom. Tento deti 
motivuje k prechádzam a výletom po horách. Toto leto sa deťom predstavili štyri úplne 
nové príbehy a do projektu sa zapojilo aj stredisko na Štrbskom Plese. 
 
 

 
 

Po úspešnom prvom roku projektu, v ktorom počas leta až 27 000 detí získalo tzv. Sprievodcu 
Tatranskou divočinou (brožúrka malého objaviteľa Tatier), sa projekt Tatranská divočina 
dostal do jednej z najkrajších tatranských lokalít, na Štrbské Pleso. Projekt zábavno-
náučného chodníka pre rodiny s deťmi pozýva do hôr, konkrétne ide o lokality Skalnaté pleso, 
Lomnické sedlo, Hrebienok a po novom už aj na Štrbské Pleso. 
 
Už prvé dni od spustenia Tatranskej divočiny potvrdzujú, že projekt je ideálnym doplnením 
výletov lanovkami po horách, záujem zo strany rodín je veľký. Do začiatku tohto týždňa 
navštívilo Tatranskú divočinu napriek nie práve najlepšiemu počasiu cez 2 000 detí. 
Prieskumy potvrdili, že rodiny s deťmi sa vracajú, deti chcú spoznávať nové tatranské 
príbehy. 
 
Malých objaviteľov krás a záhad Tatier sprevádzajú po horách štyri rozkošné zvieratká – svišť 
Jurko, orol Karol, medveď Kubo a kamzík Pirin. Aj tento ročník sa deti vyšantia na 
preliezačkách v eko-mini parku na Skalnatom plese. Deti vďaka Sprievodcovi Tatranskou 
divočinou navyše zažijú Hľadanie súhvezdia na Skalnatom plese a pri lúštení záhad 
v Lomnickom sedle im pomôže aj tajomný prístroj – Čarovný tatranský kryptex. Na 
Hrebienku, známom festivalom Medvedie dni, zostali tvorcovia verní tematike medveďov - 
deti spoznajú Kubových medvedích rozprávkových kamarátov a Štrbské Pleso zasa 
predstaví svojich „sedem divov“ v etape venovanej netradičnému poznávaniu najmä jeho 
histórie. 



 
Vysoké ako aj Nízke Tatry sú ozajstnou čarovnou krajinou pre deti. Okrem projektu 
Tatranská divočina môžu rodiny s deťmi spoznávať aj prírodu Nízkych Tatier. Po stopách 
rozprávkovej Karkulky sa zabavia v Jasnej v Nízkych Tatrách. 
 
Náučné chodníky prevedú deti najkrajšími tatranskými lokalitami, navyše sú pre ne 
pripravené aj obľúbené podujatia. K Medvedím dňom (5.-7.8.2011), už 4-tému ročníku 
netradičného medvedieho festivalu na Hrebienku, pribudne toto leto aj podujatie Svište na 
Plese (27.-28.8.2011), akási bodka za prázdninami pre malých aj veľkých.   
 
Popri prechádzkach v Tatrách sa rodiny s deťmi vyšantia aj na najrôznejších atrakciách – 
kolobežky, člnkovanie na Štrbskom Plese, trampolíny, tubing na Hrebienku, bike parky. 
Obrovským lákadlom je dobrodružstvo a zábava v Tatralandii, kde na všetkých čaká najväčší 
aquapark aj originálne westernové mestečko. Na najmenších návštevníkov sa tešia aj 
tatranské hotely – Wellness Hotel Grand v Jasnej denne s pútavým programom ako aj 
s benefitmi a balíkmi pre rodiny, veselé tematické ubytovanie nájdu rodiny v Holiday Village 
Tatralandia. Deťom sa venuje i Grandhotel v Starom Smokovci, v ktorom zažijú nedeľné 
divadelné vystúpenia počas celého leta.  
 
Projekt Tatranská divočina expanduje aj do nášho hlavného mesta. V týchto dňoch sa 
dokončuje mini-park Tatranská divočina s preliezačkami a náučnými tabuľami 
v bratislavskom River Parku. Aj tu sa budú môcť najmenší tešiť na zaujímavé dobrodružstvá. 
 
 
Spoločnosť Tatry mountain resorts a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a 
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke 
Tatry a hotely Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje 
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, 
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do 
uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v 
najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší Slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka 
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch 
Holiday Village Tatralandia. 


