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Srdcové záležitosti pod Chopkom 

CHOPOK (29. máj 2015) – Letná turistika v Nízkych Tatrách začína tentoraz v náruči 

prírody v Hoteli Srdiečko, ktorý je po prvýkrát otvorený už aj v lete. Zimnú idylku pri 

praskajúcom krbe nahradí už o pár dní aktívna turistika, výlety lanovkami na obe 

strany Chopku, adrenalínový zjazd na horských kárach z výšky 2 004 m n.m., návšteva 

jaskýň, golfového ihriska, Čiernohronskej železničky, či putovanie v sedle Huculskou 

magistrálou. Víkendové pobyty začínajú v najsrdečnejšom hoteli pod Chopkom od 5. 

júna, denná prevádzka je spustená od 26. júna. 

Obnovená legenda medzi tatranskými hotelmi má výbornú lokalitu priamo pri lanovke, pri 

turistických a cyklo chodníkoch s prekrásnym panoramatickým výhľadom na južnú stranu 

majestátneho Chopku. V duchu názvu hotela sa nesie aj priestor plný harmónie, rodinnej 

pohody, skvelej domácej kuchyne a srdečného personálu. Dovolenku uprostred hôr si 

zamilujú nielen vášniví „srdciari“, ale najmä tí, ktorí si radi po turistike oddýchnu vo wellness 

centre. Dokonalé uvoľnenie vo vírivke na drevenej terase hotela, blahodarne účinky fínskej, 

parnej a infra sauny alebo masáže s nahrievanými smrekovými a borovicovými drievkami, sú 

tým pravým balzamom pre dušu. Zvlášť deti sa do „Srdiečka“ zamilujú. Pre malých 

návštevníkov je každý deň k dispozícii profesionálny animátor, s ktorým spoznajú prírodu, 

absolvujú kurz mladého záchranára, zabavia sa pri tvorivých dielňach a súťažiach, vyrobia si 

herbár alebo sa zahrajú pred hotelom na drevenom detskom ihrisku. Pri výletoch lanovkami, 

prechádzkami a turistikou po okolí, budú zas súčasťou Drakoparku a možno sa nechajú 

pohltiť aj históriou v múzeu lanoviek.                 

Nedávna rekonštrukcia hotela premenila vstupnú halu, bar a lobby lounge na teplo domova so 

štýlovým interiérom a plápolajúcim ohňom v kozube. Nadštandardná starostlivosť horského 

hotela je stvorená pre rodinnú dovolenku, či romantický pobyt pre dvoch. Hotel pripravuje 

počas víkendu letné kino, dobrodružný pochod, grilovanie na otvorenom ohni, možnosť 

zapožičania si E-bike, športových potrieb pre nordic walking, bedminton alebo pre loptové 

hry priamo v hoteli. Hotel Srdiečko poskytuje ideálnu východiskovú polohu, ale i zázemie pre 

oddych v horskom štýle. Pri skorej rezervácií pobytu je zľava až 20%. Návštevníci majú 

v ponuke aj pobyty 7 nocí za cenu šiestich alebo 4 nocí za cenu troch. Podrobné informácie 

a akciové ponuky na www.hotelsrdiecko.sk  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje 

atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique 

Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský 

aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun 

Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje  stredisko Vysoké Tatry 

s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní 

hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si 

prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek 

Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). TMR tiež vlastní 

a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2014 sa preinvestovalo do rozvoja 

a modernizácie stredísk TMR takmer 200 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 
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