strachan
STRACHAN NOVINY
Novinky zimnej sezóny

SKI CENTRUM STRACHAN
V decembri sa každoročne na svahu
Strachan Ski Centra zažnú záhadné
svetlá, ktoré chrlia kúdole snehu. Z
diaľky to vyzerá takto záhadne, ale
v skutočnosti to sú snežné delá. Zasnežovať sa u nás začína, až keď teplota klesne minimálne na – 5 stupňov celzia. Napísané takto krátko to
znie veľmi jednoducho, ale je to veru
poriadna alchýmia. Totiž na to, aby
sa dalo snežiť je potrebné rátať ešte s
ďalšími faktormi ako napr. rýchlosť
a smer vetra, dostatok vody a v neposlednom rade personálu, ktorý rozumie problematike zasnežovania.
No a keď už máme dostatok snehu
toho nášho alebo toho z nebíčka, tak
hor sa na lyže. Aj na túto zimnú sezónu 2018/19 sme si pre našich návštevníkov pripravili množstvo prekvapení a noviniek. Jednou z nich je
nový vlek tipu P s dĺžkou 320 metrov,
ktorý sa nachádza v blízkosti Wellness penziónu Strachan. Z neho je
možné využiť svah vybavený novými pomôckami na náuku lyžovania.
Túto časť kopca takto zariaďujeme
pre tých, ktorý si chcú skúsiť svoje
zručnosti, alebo učia svoje detičky
lyžovať. Priestor vyhradený pre profesionálov zo SKI SCHOOL STRACHAN sa nachádza hneď nad parkoviskom vedľa dopravnikového pásu
a ostáva nezmenený. Je vyhradený
len pre inštruktorov so zákazníkmi,
aby bola zaistená 100% bezpečnosť.

Túto sezónu potešíme aj milovníkov
extrémneho lyžovania a snowboardovania. Novinka freestylový matrac vyrobený zo špeciálnych materiálov bude slúžiť práve tým, ktorým
nestačí len klasika, ale chcú okúsiť
aj trochu bezpečného adrenalínu.
Cieľom je prilákať aj tú skupinu lyžiarov, na ktorú sa častokrát zabúda.
Pre väčší komfort sme veľkú časť
investícií nasmerovali do požičovne lyží Ski rent Strachan. Táto bude
po novom premiestnená z pôvodného miesta do priestorov, ktoré sú
priamo pod reštauráciou Medvedí
brloh Strachan. Skrátime tým vzdialenosť od vlekov a lanovky a zároveň ponúkneme zákazníkom väčší
priestor, možnosť využiť na jednom
mieste všetky ponúkané služby (ob-
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chod, wc, reštaurácia, požičovňa, lyžiarska škola ).
Tieto všetky novinky si po prvý krát
slávnostne môžete prísť vyskúšať 23
decembra, kedy oslavujeme 1 narodeniny 4 miestnej sedačky a Medvedieho brlohu. Naše dvojičky Vás
pozývajú, nebudú chýbať animácie,
hudba, sabráž prosecca na svahu,
ochutnávka destilátov spoločnosti
Jelínek, a tak ako v deň narodenia aj
tento rok nás rozveselia rytmickou
energiou CAMPANA BATUCADA.
Prekvapením bude pre všetkých aj
Čarovný les, avšak podrobnosti Vám
neprezradíme. Tešíme sa, že sa prídete presvedčiť na vlastné oči a zažiť skutočnú zábavu a dovolenku so
STRACHAN GROUP.

aktuality

Nová kabínová lanovka
Návštevníkov Bachledovej doliny čaká túto zimu príjemná novinka. Na vrchol Spišskej Magury
sa už túto zimnú sezónu dostanú
za necelých 7 minút jazdy novou
10-miestnou kabínovou lanovkou.
Táto novinka poteší tak lyžiarov,
ktorí boli ešte minulú zimu prepravovaní staršou sedačkovou
lanovkou, ako aj peších turistov.
Tí počas letnej sezóny navštevovali Chodník korunami stromov

športovo – pešou túrou dlhou
2,6 km. Novou lanovkou sa do korún stromov i na lyžiarske svahy
bude možné dostať bezbariérovo,
v suchu a bezvetrí za rýchlych
7 minút. Okrem vyššej rýchlosti
a prepravnej kapacity bude mať
nová lanovka oproti staršej hneď
niekoľko výhod. Návštevníkov
prepraví v pohodlí aj za zlého počasia, bezpečne prepraví aj skupiny detí s jedným dospelým a bude

bezbariérová. Práve možnosť bezbariérovej prepravy oddeľovala
Chodník korunami stromov od
toho, aby sa návštevníci na invalidných vozíkoch, či rodiny s kočiarmi vedeli bez schodu a veľkého prevýšenia dostať z auta až do
korún stromov. Veríme, že práve
tento faktor ocenia rodiny s deťmi, seniori i hendikepovaní občania, keďže bezbariérových atrakcií
v prírode je na Slovensku pramálo.

história

Ako to celé začalo
V každom hoteli sú isté miesta,
ktoré sú pre hostí neatraktívne,

nezaujímavé, cez ktoré len rýchle prebehnú. Väčšinou to bývajú

hotelové chodby a schodištia. My
sme spojili príjemné s užitočným.
Vytvorili sme časovú os s názvom
„Naša história“. Ak budete mať
chvíľu čas a chuť, prejdite sa po našom schodišti a dozviete sa, ako sa
začal písať náš príbeh. Vedeli ste
napríklad od akého slova je odvodený názov obce Ždiar? Alebo ako
sa volá najväčší hotel v Tatrách?
Čo bolo skôr penzión, alebo hotel?
V tomto príbehu je uvedené všetko,
čo sa nám podarilo od roku 1999
dosiahnuť. Ešte dnes si s úsmevom
spomíname na naše začiatky, ako
sme vítali prvých hostí.

Z NAŠEJ KUCHYNE

Tematické večere
„Vojdite slobodne a zanechajte tu kúsok šťastia, ktoré so sebou prinášate…“
My v Bachledke milujeme večere, ktoré nesú podtón istej tématiky. Tým posledným bola večera počas hallo
weenského pobytu so samotným grófom Draculom.
Slávnostná večera sa odohrávala na jeho opustenom
sídle v Goralsku. Hostí vítal sám Dracula s pohárom
čerstvej krvi, z ktorej sa dvíhala para, z jeho krásnych
konkubín. O chuťové poháriky sa postaral dvorný kuchár Matej, ktorý dobové jedlá premenil na kulinársky
zážitok. Tie boli servírované na kameni, pekáči a rozbitej fľaši. Aby mali hostia pocit, že boli na opustenom
hrade, niekde v stredoveku, museli prejsť cez popadané
stromy, cez ktoré ich viedla cesta osvetlená sviečkami.
Stoly boli opradené pavučinou, lístim a slamou…
Ak ste to nezažili a chceli by ste zažiť podobnú neopa
kovateľnú atmosféru, tak pre Vás pripravujeme ďalšie
večery ako sú Vianoce, Silvester, Rusínske Vianoce
a Valentín. Srdečne Vás pozývame.

SPOLOČNÁ akcia

Po stopách nášho prvého kráľa
Viete kto sa považuje za prvého
kráľa Slovákov? Nebol to Pribina,
Mojmír, ba dokonca ani Svätopluk.
Všetci títo traja panovníci mali
„len“ titul knieža. Za nášho prvého kráľa považujeme až Štefana I.
A tak sme sa vybrali poznávať krásu jeho rodnej zeme. A kam inam
by sme mali ísť, ak nie do Budapešti. Hneď pri príchode sa nás ujala
sprievodkyňa, ktorá nám porozprá-

vala o histórii, ukázala tie najzaujímavejšie miesta, ktoré sa oplatí
vidieť. Potom sme sa vybrali na
nočnú plavbu loďou. Sprievodkyňa
nám pri svojom výklade spomínala, že Budapešť je najkrajším nočným osvetleným mestom v Európe. A veru mala pravdu… Na druhý
deň sme absolvovali prehliadku
budínskej časti. Videli sme Rybársku baštu, Matyášov kostol a Bu-

dínsky hrad, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na celú Budapešť.
Ešte pred odchodom z Budapešti
sme navštívili Tropicárium, kde
nám nad hlavami plávali žraloky
tigrované a pod našími nohami,
počas tropickej búrky, na nás číhal aligátor. Dalším zážitkom bolo
hladkanie rají. Sú to pozoruhodné,
anjelské tvory s hodvábnou kožou.

PRIPRAVUJEME

Bachledka v novom šate
Bachledka si za svoju 10-ročnú
históriu prešla rôznymi zmenami.
Zmenili sme ju z vnútra, pristavili nové izby, detský kútik, vonkajšiu terasu… Teraz nastane ten čas,
kedy 31. marca 2019 uzavrieme
ďalšiu kapitolu, aby sa na Vianoce
mohla Bachledka predviesť v novom šate. Pýtate sa na čo všetko

sa môžete tešiť? Táto rekonštrukcia bude jej najväčšou. Plánujeme
nadstaviť 2 poschodia, v ktorých
vzniknú nové a väčšie izby. Určite
privítate aj zmenu v našom wellness centre. Pribudne nám vnútorný bazén, sauny, oddychové miestnosti, masérne… A v neposlednom
rade si dobre pozrite našu zimnú

záhradu, pretože po novom ju nespoznáte. Plánujeme ju prerobiť na
krásnu free flow reštauráciu, v ktorej sa budú robiť jedlá priamo pred
vašími očami. Páni sa zasa môžu
tešiť na novú fajčiareň, v ktorej si
budú môcť vychutnať pravú cigaru
s pohárikom kvalitného rumu.

STRACHAN CUP
Tak ako každý rok tak aj v tom nasledujúcom náš čaká obľúbený Strachan Cup. Bude to už 10. ročník, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 17. marca 2019. Sili si v ňom môžu prísť zmerať všetci, ktorí milujú lyžovanie, chcú zažit
pocit víťazstva a adrenalín. Minuloročným víťazom sa stal Alex Cuker z klubu LO MŠK Kežmarok s časom
48,19 s., ktorý čaká na svojho premožiteľa. Tak neváhajte a prídte sa stať najrýchleším pretekárom jubilejného
10. ročníka. Čaká na Vás program, detské animácie, bohatá tombola a hlavne kopec zábavy nielen na svahu.
Tešíme sa na Vás

Vyhraj víkendový pobyt v novom Hoteli
Bachledka****Strachan
Vyhrajte romantický pobyt pre
Vás a vašu polovičku v našom
najluxusnejšom novom apartmáne, s kráľovským výhľadom na
Belianske Tatry. Podmienky súúplne jednoduché. Stačí si kúpiť
fľašu 0,7 l Strachanovice, v ktorejkoľvek našej prevádzke (Hotel
Bachledka **** Strachan, Wellness
Penzión*** Strachan a Medvedí
Brloh Strachan) a budete zaradení
do losovania o tento výnimočný

pobyt. Pobyt bude možné využiť
už v nastávajúcej zimnej sezóne
2019. Losovanie bude v sobotu 30.
marca 2019. Tento deň, respektíve
víkend sa budeme lúčiť so „starou Bachledkou“. Bachledka si za
svojich 10 rokov prešla riadny kus
cesty, preto sa s ňou rozlúčime tak,
ako sa patrí. A kedže sa v hoteli robievali aj svadby tentokrát sa
bude konať pohreb. Už teraz Vás
pozývame prísť si zaspomínať na

krásne chvíle, ktoré ste v nej počas
tých 10 rokov prežili. Preto kupujte
tento náš lahodný destilát, aby ste
svoju šancu prísť si vychutnať neopakovateľné čaro novej Bachledky
čo najviac zvýšili. Nám neostáva
nič iné len popriať Vám veľa štastia pri losovaní
Bližšie informácie k súťaži ,,Vyhraj so Strachanovicou,, nájdete
na našom webe

