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Školský výlet na mieru vo Vysokých aj Nízkych Tatrách 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (16. máj 2011) – Tatry mountain resorts opäť podporuje 
deti a ponúka možnosť spoznať krásy Tatier, zabaviť sa, alebo naraz jedno aj druhé. Po 
úspešných lyžiarskych kurzoch, sú tu školské výlety už od 2 EUR na žiaka, ktoré je 
možné stráviť v strediskách Vysoké Tatry, Jasná Nízke Tatry, ale aj v Aquaparku 
Tatralandia a vo Western City do konca školského roka. 

Koniec školského roka prináša žiakom, študentom aj ich učiteľom unikátnu možnosť stráviť deň, 
alebo niekoľko dní bez školských povinností spoznávaním krás Slovenska, turistike, či zábave vo 
vode, či na suchu. K najobľúbenejším miestam pre školské výlety patria Tatry, ale obľubu si získavajú 
aj iné miesta. TMR sa rozhodlo pre deti pripraviť širšiu ponuku školských výletov, či už celodenných, 
alebo kombinovaných. Výlety lanovkami vo Vysokých Tatrách, napr. pozemnou lanovkou na 
Hrebienok, odkiaľ je možné podnikať menej náročné aj náročnejšie turistické výlety, alebo výlet na 
Skalnaté pleso patria k tým najobľúbenejším. Zaujmú však aj výlety pod druhý najvyšší štít Nízkych 
Tatier – pod Chopok, či výlet zo Štrbského Plesa lanovkou na Solisko. 

Tie triedy, ktoré sa chcú dosýta vyzabávať majú možnosť svoj výlet stráviť v Aquaparku 
Tatralandia, či vo Western City Tatralandia. V aquaparku je jedinou nutnou podmienkou mať so 
sebou aj plavky a o zábavu v termálnych aj v bazénoch s čírou vodou núdza určite nebude. Keď sa 
k tomu pridajú šmýkačky a tobogány, ktoré na Slovensku nemajú obdobu, tak z toho môže byť 
školský výlet, na ktorý sa jednoducho nezabúda... Dobrodružnejšie povahy môžu vidieť ako sa žilo na 
Divokom západe.  Western City, jediný areál tohto charakteru na Slovensku, školákov prenesie do 
čias, keď Vinnetou, apačský náčelník a jeho pokrvný brat Old Shatterhand bojovali za spravodlivosť 

možno nielen v príbehoch Karla Maya, či vyskúšať si ako 
v časoch zlatej horúčky dobrodruhovia ryžovali zlato... 

Školské výlety je možné i nakombinovať a užiť si hory aj spolu 
s aquaparkom, či westernom. Alebo v krajine Tatralandia prežiť 
deň mokrou zábavou v aquaparku a ďalší deň sa zahrať na 
dobrých indiánov, vidieť pravú westernovú show, či vyskúšať 
mnoho dobových atrakcií. 

 Okrem super ceny od 2 EUR/žiak, môžu školy aj súťažiť... 

Všetky vopred nahlásené školské výlety budú zaradené do 
žrebovania o výlet zadarmo. Prebehnú až tri žrebovania a víťaz 
získa nahlásený školský výlet bezplatne.  

Takže tri triedy si môžu svoj výlet užiť úplne zadarmo... 

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.  


