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Unikátna masáž tatranským drevom 

TATRANSKÁ LOMNICA (12. marec 2013) – Tatranské hotely predstavujú jedinečnosť 
vo svete wellness & spa - masáž tatranským drevom. Wellness hotely Spoločnosti Tatry 
Mountain Resorts prichádzajú od marca s novinkou, ktorá využíva tatranské bohatstvá 
aj ako technickú pomôcku pri inovatívnej spa procedúre.  

Základným elementom masáže s použitím tatranského dreva sú nahrievané špeciálne hladké 
smrekové a borovicové tyče rôznej veľkosti a originálny masážny olej s výťažkami 
jedličky a borovice. Každý kus dreva je priamo šitý na určitú časť tela, čím sa maximalizuje 
žiadaná úroveň tlaku pri ošetrení. 

Masáž touto technikou pôsobí na dokonalé uvoľnenie svalov, lymfatický a drenážny 
účinok sa spája s reflexiou, podporuje sa cirkulácia  a následne prináša pocit výbornej 
nálady a duševného kľudu. Uvoľňuje energetické blokády tela, stimuluje krvný obeh a 
cirkuláciu lymfy, odstraňuje bolesti chrbtice, uvoľňuje napätie a stuhlosť svalov.  
 
Tento unikátny zážitok si návštevníci Tatier môžu dopriať úplne zadarmo v piatich hoteloch 
v rámci nového spoločného produktu pod názvom Tatry Business Sense je toto originálne 
tatranské ošetrenie v cene wellness pobytu, rovnako ako vstup do wellness centier, 
wellness welcome drink a dokonca aj jedna noc úplne zdarma so zdravými raňajkami 
a večerami.  
 
V Nízkych Tatrách tento zážitok poskytujú Wellness hotel Grand**** Jasná s vonkajším 
wellness priamo pod hviezdami a výhľadom na Chopok a Boutique hotel Tri Studničky **** 
s prvou horskou plážou a dokonalou intimitou. Vo Vysokých Tatrách masáž drevom nájdete 
v úplne novom wellness centre rekonštruovaného hotela FIS*** na Štrbskom Plese, 
v nedávno rozšírenom Grand Mountain Spa v Grandhoteli Praha**** Tatranská Lomnica 
a Grandhoteli**** Starý Smokovec s výhľadom na Slavkovský štít. 
Viac na http://www.ghpraha.sk/sk/grand-spa/tatry-wellness-sense 
  
Tatry boli odpradávna vyhľadávaným miestom nielen pre dovolenku, turistiku a zimné športy, 
ale predovšetkým pre ich liečivé účinky. Stali sa pojmom najmä v spojitosti s klimatickými 
kúpeľmi a blahodarné pôsobenie čistého tatranského vzduchu s nádychom ihličnanov 
využívali ľudia už v 19. storočí. Ihličnany sa dnes bežne používajú vo forme masážnych 
olejov ako písada do kúpeľa, či na inhaláciu. 
  
 

 

 



  
Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo 
prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. 
Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo 
Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha 
Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské 
Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR 
je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village 
Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa 
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú 
od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 
 

  
  
  

 


