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STRACHAN NOVINY
Novinky letnej sezóny

POŽIČOVŇA E-bike Strachan už po 2-krát
Aj toto leto sme pre Vás pripravili
požičovňu obľúbených E-bikov.
Ak sa práve necítite v najlepšej
forme vďaka našim špeciálnym
bicyklom si môžete s ľahkosťou
vyšliapať akýkoľvek kopec. Naše
e-bike dokážu pokojne urobiť na
jedno nabitie aj 100 km. Pravdaže je potrebné trochu šliapať do
pedálov, ale verte nám, je to pocit
ako keby Vás niekto tlačil. Ale ak
si nie ste istý, či je e-bike pre Vás

to pravé, máte možnosť si ho poži
ať na 15 minút zadarmo. Na štyroch kolesách sa viete dostať
napr. na Chodník korunami stromov po hrebeni Spišskej Magury, ale aj na vzdialenejšie miesta
ako napríklad Niedzica -Zamek
i Jezioro Czorsztyńskie v Poľsku.
K dispozícii máme pripravené aj
cyklo mapy so všetkými trasami,
ktoré Vám lepšie pomôžu pri výbere poznávacej jazdy.

aktuality

My u Strachana popri myslení na
aktivity pre dospelých nezabúdame
ani na tých najmenších, ktorý dovolenku trávia spolu s vami. Na hrebeni Spišskej Magury sme minulý
rok vytvorili detský Family park
„Strachankovo“. Detičkám sa
veľmi páčil. Mnohé z nich videli
zvieratká prvýkrát a ešte väčším
zážitkom bolo keď ich mohli pohladkať a nakŕmiť. Dostať sa tam
môžete pešou chôdzou, ktorá
vám potrvá asi 40 minút alebo
lanovkou premávajúcou každú
celú hodinu. Pri príchode Vás
a vaše ratolesti privítajú naše
zvieratká. K dispozícii je detská
animátorka. Tá sa postará o to,

STRACHANKOVO
aby sa detičky nie len niečo naučili,
ale hlavne aby sa aj zabavili. Na hrebeni má svoju krčmičku aj bača Sergej… a ten sa postará o Vaše smädné
a hladné bruško. Opekanie klobásky
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VYDANIE

na ohni ako kedysi, si môže vyskúšať
každý sám. Bača sa vždy poteší, keď
ho neobídu malí návštevníci. A to
nie je ani z ďaleka všetko čo je možné v Strachankove robiť. Každé dieťa miluje rozprávky. Určite nám
dáte za pravdu, že najkrajšia je tá
časť kde vystupuje princ a princezná. A veru aj Ždiar ma takúto
rozprávku. No a v neposlednom
rade, každý kút na svete má aj
svoje tajomstvá. U nás je takýmto miestom práve „Čarovný les“
Novinkou tohto leta budú drevené domčeky na stromoch, v ktorých žila princezná Zlatovláska,
hôrny chlap Valibuk, Perníkovú
chalúpku nosatej Ježibaby.

aktuality

Rozlúčka s hotelom
Posledný marcový víkend privítal
Hotel Bachledka **** Strachan hostí poslednýkrát pred svojou
veľkou rekonštrukciou. S hotelom sa prišli rozlúčiť hostia, ktorí k nám chodia veľmi
často. V prvý večer sme si pospomínali na spoločné zážitky, ktoré
sme s hosťami počas tej doby zažili.
Premietali sme fotky
z celej existencie hotela. Hostia tak mohli
vidieť ako vyzeral
hotel od svojho začiatku a jeho postupnú premenu. Taktiež
sme ukázali našich
zamestnancov
aj
z iného uhla ako len
spoza baru. V sobotu sme mali spoločný výlet na Chodník
korunami stromov
a poobede náš čakal

hlavný bod programu. Do hotela zavítala zbojnícka družina so svojím

„Prichádzajte ako hostia
a odchádzajte ako priatelia“
kapitánom. Ten keď sa dozvedel,
že hotel čaká rekonštrukcia, tak sa

rozhodol prísť na posledný pohárik.
Spolu s družinou vykrútili hostí na
goralskú muziku. A potom ich
pozval na slávnostne zatvorenie a pochovanie kľúča od
hotela. Keď už boli všetci nad
symbolickým hrobom, vtipným dobrozdaním sa spomenuli
mená stálych hostí, ktorí sa rozlúčky zúčastnili.
„Posledné Zbohom“
bolo aj so slzičkou. Hrdo však môžeme povedať, že
naším mottom je
„Prichádzajte
ako
hostia
a
odchádzajte ako priatelia“. Hotel Bachledka****Strachan
Vás v novom šate
uvíta už v decembri
2019.

Svadby a rodinné
udalosti na Brlohu
Povedzte si svoje ,,ÁNO,, tradične
Nechajte nostalgické spomienky z detstva
na parádne dedinské svadby v kulturákoch

Medvedí brloh Strachan
je celou svojou atmosférou stvorený pre najkrajší spoločný deň dvoch mladých ľudí – svadbu a svadobnú
hostinu. Prvky pôvodnej architektúry, dokonalý servis,
čarovné prírodné prostredie s jedinečným výhľadom
priamo na Belianske Tatry, to všetko sú ingrediencie
rozprávkovej svadby.

Rodinné oslavy a posedenia – ukončenie štúdia, promócie, birmovky, 1.sv. prijímania, životné jubilea, zlaté
svadby, detské párty
Nevešajte hlavu nad starosťami s prípravou rodinnej
udalosti, povedzte nám svoje predstavy a my sa postaráme o to, aby ste Vy a Vaši blízky odchádzali so zážitkom.

Eventy a Teambuilding
Presuňte firemné stretnutia, konferencie či školenia zo studených zasadačiek do priestoru, kde sa snúbi
vycibrený vkus s vysokou funkčnosťou a štýlový interiér s elegantným využitím priestoru.
Nepodceňujte silu teambuildingu a
jeho nepopierateľný vplyv na rastúcu produktivitu práce Vašich za-

mestnancov. Teambuildingové aktivity vytvárajú a spevňujú priateľstvá,
podporujú k vzájomnej spolupráci a
vytvárajú z Vašich zamestnancov
funkčný a efektívne fungujúci tím.
Medvedí Brloh Strachan je zaujímavým miestom pre konferencie a
kongresy, usporiadanie seminárov,
školení, či firemných prezentácií.

Zažite silu degustačných večerov, ochutnávky vín, cigár, koňakov,
whisky, piva alebo obľúbené školy
varenia. Dokážeme zabezpečiť motivačný teambulding pod vedením
skúseného lídra. V lete si môžete
vychutnať pohodlie na terase pri
grilovaných špecialitách, ľudovej
hudbe, Ždiarskej svadbe...

história

Uzávera Hrebeňa Belianskych Tatier
Hrebene hôr, hole a lesy si oddávna
získavali pozornosť človeka, či už
z dôvodu posvätnej úcty k nim, neskorším využívaním ich prírodného
bohatstva a s rozvojom vedy a techniky aj postupným výskumom.
S ich poznávaním dochádzalo
k búraniu bariér strachu a začal sa
rozmáhať turizmu.
Najvážnejším problémom ochrany
unikátnej prírody Belianskych Tatier v 60. a 70. rokoch bola ekologicky neúnosná turistika. Napriek
všeobecne platným obmedzeniam
a usmerneniam pre vstup vysokohorského prostredia nebolo možné dosiahnuť ich rešpektovanie.
Okrem klasickej turistiky sa zintenzívnil zber lesných plodín. Preto správa TANAPU-u na základe
dlhodobých negatívnych vplyvov
turistiky na flóru, faunu a pôdnu
pokrývku uzavrela k 1. 7. 1978 tamojšie značkované turistické chodníky. Odhadovalo sa, že regenerácia
poškodeného povrchu pôdy a ve-

getačného krytu bude trvať 15 – 30
rokov. Zmena nastala v roku 1993,
kedy sa otvoril turistický chodník
z Monkovej doliny do Kopského
sedla. Pôvodne sa predpokladalo,
žeby bol hrebeň otvorený v roku

2010. Ale aby nedošlo k jeho opätovnej devastácii obmedzilo by sa to
len na 15 – 25 návštevníkov za deň.
Žiaľ ani tento zámer nevyšiel. A či
sa chodník niekedy otvorí ukáže samotný čas.

tip na VÝLET

Náučný chodník Zadné Meďodoly
Približne štyri kilometre nabité informáciami. Aj takto stručne by sa
dal charakterizovať náučný chodník, ktorý otvorili v Belianskych
Tatrách. Trasa, ktorá začína v Tatranskej Javorine a končí v Kopskom
sedle, sa dá pokojnou chôdzou
prejsť za tri hodiny. Odkrývať
záhady
Zadných Meďodolov
môžu smelo aj
rodinky s detskými
kočíkmi či vozíčkari.
„Prvé necelé dva
kilometre z Tatranskej Javoriny
k horárni Podmuráň a k náuč-

nej geologickej ploche je chodník
prístupný aj pre invalidné vozík.
Okrem prechádzky chodník ponúka aj odpovede na viaceré otázky.
Dozviete sa nielen to, aké rastlinky
a zvieratá možno nájsť v tejto lo-

kalite. Prostredníctvom informačných tabúľ nakuknete aj do histórie
samotnej doliny či tajomstiev lesa.
Dozviete sa, že les dokáže vodu pohltiť a potom ju postupne uvoľňovať, že tiesňava Bránky tu nebola
od nepamäti a že
ju vytvoril práve
Meďodolský potok, že medveď
je
skutočným
vládcom lesa, že
v pastierskych
vojnách pastieri i umierali a že
sa v Predných
i Zadných Meďodoloch v minulosti medená
ruda
skutočne
dolovala.

Strachan Chalet

Súkromie lesného chaletu
s hotelovými službami
,,Oddychujte v lone prírody,,
Dnešná doba na nás útočí množstvom informácií a uponáhľaným spôsobom žitia. Čoraz viac túžime po nefalšovanom oddychu na samote, ktorý môžeme obohatiť
o pohyb v prírode a načerpanie pozitívnych energií.
Komfortné ubytovanie – popri klasickom ubytovaní
v penzióne, či na hoteli sme tohto roku pre Vás pripravili novinku Strachan Chalet na hrebeni Spišskej Magury s výhľadom na celé Belianske Tatry, aký ste isto
ešte nezažili. Chalet ponúka ubytovanie pre 2-8 osôb.
Pohodlie domova poskytuje samostatná spálňa s manželskou posteľou a možným spaním na bydle nad spálňou pre deti. Spoločenská obývacia časť s plne vybaveným kuchynským zázemím a vonkajšou terasou

zabezpečí vaše pohodlie počas celého dňa. Zároveň vie
poslúžiť na samostatné spanie pre dvoch s ďalším romantickým bydlom.
V letných mesiacoch si vychutnajte ticho lesa a kvapky rannej rosy, v zimných zažite fresh track na svahu
Strachan Ski centra ako prví.
Chalet Strachan Vás nikdy nenechá hladných a smädných. V ponuke nájdete Proviant základnej výbavy na
prípravu rýchlej večere, kompletnú ponuku vína a destilátov, nealko nápojov a niečo slané a sladké na zahryznutie.
Bližšie info na www.penzionstrachan.sk/chalet

Kalendárium

30. 6. | 1000

1. 7. | 800 - 1000

13. 7. | 1230 - 1430

Strachankovo Family Park
otvára svoje brány.
Užite si zábavu s celou rodinou!

v spolupráci s mobilnou
jednotkou NTS z Popradu. Každá
kvapka krvi je veľmi dôležitá.

Príďte si pozrieť výstavu
historických vozidiel v rámci
akcie 4. Tatranský Oldtimer.

26. 7. | 900 - 1800

27. 7. | 1800 - 2200

24. 8. | 1800 - 2200

Majstri rezbári
predvedú svoje umenie
na 5. ročníku podujatia.

Večer s ochutnávkou dobrých
pív. Atmosféru sprijemní kapela
Ahaju Fusion Bolivia.

2. ročník Vínnej cesty –
degustácie vín v reštaurácií
Medvedí brloh Strachan v Ždiari.

Otvorenie Strachankova

Rezbárske sympózium

Daruj krv

Pivný festival

Tatranský Oldtimer

Vínna cesta

