Tatry mountain resorts, a.s. - prevádzkovateľ hotela

Wellness hotel Grand Jasná lídrom v oblasti „kids friendly“ hotelov

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (30. máj 2011) – Wellness hotel Grand Jasná štartuje letnú sezónu
rozšírením svojich služieb s orientáciou na benefity pre deti a VIP program pre rodiny.
Podľa výsledkov hotelov spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. bol medziročný nárast obsadenosti
hotelov až 14 percentuálnych bodov. Medziročne sa podarilo dosiahnuť predĺženie priemernej dĺžky
pobytu v hoteloch o 0,76 dňa. Významný podiel na týchto číslach z minulého roka zaznamenal aj
štvorhviezdičkový hotel Grand Jasná. Jeho ideálna poloha priamo pri lanovke a zjazdovke zvýšila jeho
atraktivitu v zime.
Leto je obdobím, kedy rodiny častejšie smerujú k vode. Grand Jasná, stojaci na úpätí Chopku, sa
pokúša prilákať rodiny s deťmi na pobyty na horách. Ako prvý hotel na Slovensku posúva vekovú
hranicu pre deti na 15 rokov. Deti do 15 rokov zdieľajú izbu s dospelými zdarma, rovnako majú nárok
na bezplatné raňajky. Ďalšou potešujúcou správou pre každú peňaženku je detská postieľka grátis.
V období tzv. baby boomu je veľký dopyt po hoteloch, ktoré spĺňajú požiadavky rodičov na
pohodlnú a bezpečnú dovolenku pre nich a hlavne pre ich mladšie či staršie deti. Deti potrebujú
podmienky na rôzne aktivity v hoteli, či v jeho okolí, pokoj pre popoludňajší spánok a hlavne kuchyňu
priateľskú k detským bruškám.
Vedenie hotela myslelo na tie najtajnejšie želania ratolestí a ich rodičov a zaradilo do svojho portfólia
niekoľko noviniek. Raňajky zahŕňajú obľúbené detské cereálie a kašu, v reštaurácii je samozrejmosťou
detské menu, s ktorým sa podáva aj omaľovánka, detský kútik sa nachádza nielen v lobby, ale aj pri
reštaurácii, stravovanie je uľahčené detskými príbormi, tanierikmi či vysokými stoličkami. Večere sa
podávajú o hodinu skôr, aby ich stihli aj tí najmenší a pre mlsnejšie jazýčky sú popoludní v priestoroch
recepcie keksíky na zahryznutie. V novo zrekonštruovanom wellness centre malí plavci nájdu výpomoc
vo forme rukávnikov, či plávacích kolies a na izbe zase pomôže schodík k umývadlu alebo WC.
Pár starostí ubudne rodičom, keďže na recepcii je k zapožičaniu rýchlovarná kanvica, sterilizátor aj
ohrievač fliaš. O malých nezbedníkov sa na objednávku postará opatrovateľka, prípadne ich možno
zapojiť do niektorej hotelom organizovaných aktivít.
Každý štvrtok až sobotu počas prázdnin sa o zábavu budú starať animátori, a tak si aj rodičia môžu
dopriať zaslúžený relax v bazéne, či pri masáži. Navyše je v hoteli nepretržite otvorený detský kútik
s množstvom hračiek a hier, väčšie deti poteší herná konzola, stolný tenis, floorball, šípky, preliezačky
a hojdačky pred hotelom. Nezabudlo sa ani na aktívny pohyb. Dvakrát týždenne je možné si zacvičiť
vodný aerobik, alebo zapojiť sa do rannej rozcvičky. Soboty budú patriť detskej diskotéke.

Kulinárskych nadšencov poteší varenie so šéfkuchárom a každý piatok je pripravená grilovačka na
terase s ľudovou hudbou.
Samotné stredisko Jasná je ideálne pre strávenie kvalitnej rodinnej dovolenky s množstvom aktivít
pre všetky vekové kategórie, ako výlety lanovkami, turistika, cyklotúry, bikepark a lanový park
Tarzánia pre tých zdatnejších. Najväčším lákadlom je pre deti už tretiu letnú sezónu rozprávkovonáučný chodník Karkulka. Zábavnou formou približuje deťom prírodu Nízkych Tatier, jej faunu aj
flóru a to cez putovanie po stopách rozprávkovej Karkulky.
Vo vzdialenosti len 15 minút od hotela je najväčší zábavný aquapark na Slovensku Tatralandia a
Westernové mestečko v štýle divokého západu, kde môžu deti vyskúšať ryžovanie zlata, cestu odvahy,
jazdu na koni, a mnoho iných atrakcií.
Viac informácií o letných balíkoch pre deti nájdete na webstránke hotela:
http://www.grandjasna.sk/sk/hotel/detsky-hotel .

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.

