
S VÔŇOU DOMOVA

Komfort 
na svahu s menom 
mountain Chalets

Vyjsť v lyžiarkach priamo z hotela či chaty, po niekoľkých 
krokoch sa uvelebiť na vyhrievanej lanovke a o chvíľu už re-
zať oblúky na čerstvo „vyžehlenom“ menčestri. Väčšina ly-
žiarov o podobnom komforte celý život iba sníva. V Jasnej 
sa však sny rozhodli meniť na skutočnosť a vďaka novým 
chaletom dopriať tento zážitok doslova každému.

Dovolenka v luxusne 

vyzerajúcom chalete sa 

stáva dostupnou takmer 

pre každého. Pri plnej 

obsadenosti a množstve 

služieb v cene, vyjde pobyt 

v ňom lacnejšie, ako v hoteli.

yžovanie je pre 

nás ako droga

Nevieme sa jej 
nabažiť a mesiace 
bez tohto športu 

sú pre nás ako za trest. Spolu 
s partiou kamarátov preto 
už od skorej jesene každý 
rok spriadame lyžiarske 
plány. Aj tento raz sa do 
nášho diára dostala Jasná, 
veď inde na Slovensku by 
sme si sotva vedeli vychut-
nať lepšiu lyžovačku. Úlohu 
zorganizovať dobrodružstvo 
pod Chopkom pripadlo, ako 
inak, opäť na mňa. Najtvrdší 
oriešok bol termín, ktorý by 
vyhovoval všetkým. Napo-
kon sme ho rozlúskli a tak 
zostávalo už len nájsť vhodné 
ubytovanie pre ôsmich 
junákov. Ideálne blízko zjaz-
doviek a na mieste, kde by 
sme boli všetci pokope. Po 
rýchlej porade bolo rozhod-
nuté, ideme do chaletu.

Služby ako v hoteli

Ešte stále dýchajú novotou, 
ponúkajú všetko, čo na ho-
rách potrebujeme a k tomu 
si môžeme užívať služby 
ako v hoteli. Dva priestran-
né apartmány s dostatoč-
ným počtom lôžok zároveň 
prichýlia celú partiu. Nedalo 
mi a ako starý puntičkár som 
sa ešte pred príchodom zimy 
vybral na prieskum terénu. 

„K dispozícii je plne vybavená 
kuchynka, dve spálne, obý-
vačka s krbom, lyžiareň so 
sušičkou topánok a dokonca 
aj súkromné wellness,“ čias-
točne skrotila moju zveda-
vosť Andrea Barboríková, ria-
diteľka hotela Chalets Jasna 
Collection a pokračovala 
vo vymenúvaní. „Každý deň 
vám prídeme poupratovať, 
nachystáme drevo do krbu, 
vymeníme vodu vo vírivke, 
prinesieme raňajky, prípadne 
na objednávku zabezpečíme 
catering,“ súkala z rukáva 
jednu „vychytávku“ za dru-
hou. No a keď k tomu pridala 
aj požičanie lyží, prípadne 
servis tých našich, zaujíma-
vé zľavy v obchodoch Tatry 
Motion a v reštauráciách, 
viac mi nebolo treba. Vlastne 
áno, chcel som vidieť, ako 
tento zázrak vyzerá zvnút-
ra. Poviem vám, v horských 
strediskách ma po rokoch 
strávených na slovenských 
aj alpských hoteloch už 
prekvapí máločo. Chalety 
Mountain ma však dostali. 
Nielen priestorovým riešením 

Dedinka

L
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a prírodnými materiálmi, ale 
najmä sústredením sa na 
detaily, ktoré dodali všetkým 
miestnostiam nádych domo-
va. Fotografie na internete sú 
jedna vec, no vidieť túto krá-
su zasadenú do okolitej prí-
rody je úplne iná šálka kávy.

Pohoda s francúzskym 

nádychom

Už teraz sa neviem dočkať, 
kedy bude tento chalet na 
necelý týždeň iba náš. Cez 
deň to rozbalíme na svahu 
a po lyžovačke bude odpoči-
nok pri krbe a pohári dobrého 
vínka s priateľmi určite to 
pravé. Mimochodom, v po-
nuke minibaru nechýbajú ani 
niektoré lahôdky z francúz-
skej oblasti Champagne, od 
tých finančne dostupnejších 

až po kúsky pre ostrieľa-
ných gurmánov. Dovolenka 
v tomto luxusne vyzerajúcom 
chalete sa však stáva dostup-
nou takmer pre každého. Veď 
pri plnej obsadenosti a toľ-
kých službách vyjde pobyt 
v ňom lacnejšie, ako v hoteli. 
A čo je ďalšia nezanedba-
teľná výhoda, kedykoľvek 
nás môžu prísť navštíviť aj 
priatelia a stráviť s nami deň 
v Jasnej. Stačí, keď sa k nám 
zadarmo a pohodlne vyvezú 
skibusom. Nemusia si tak 
lámať hlavu, kde zaparkovať, 
ani nad tým, či ich náho-
dou v niektorom z aprésski 
barov nepremôže chuť na 
nejaký mocnejší nápoj. Do 
strediska sa dostanú z Lú-
čok, Liptovského Mikuláša, 
Trnovca, ale aj z Tatralandie, 

Bešeňovej a z Liptovského 
Jána. Aj v tomto ohľade sa 
môžu na Liptove porovná-
vať s vyspelými alpskými 
strediskami a preto neustále 
dokážu prekvapiť novinkami. 
Zaujímalo ma, čo sa chystá 
na zimu v súvislosti s do-
pravou a po informácie som 
zašiel do Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu 
v Liptovskom Mikuláši.

Na lyže i návštevu skibusom

Už niekoľko rokov platí, že 
SKI & AQUA BUS, ako znie 
oficiálny názov tohto spôsobu 
bezplatnej dopravy, začína 
premávať vždy počas via-
nočných sviatkov. Aj Liptáci 
však kráčajú s dobou a preto 
chcú byť online. Po novom 
si tak turisti a lyžiari môžu 

nájsť všetky trasy, grafikony 
a dokonca aj meškania cez 
mobilnú aplikáciu Liptov, 
ktorú si jednoducho stiahnu 
cez Google Play aj App Store. 
„Okrem množstva ďalších 
dôležitých a zaujímavých 
informácií o regióne v sloven-
čine aj angličtine, mapách, 
podujatiach a atrakciách tam 
nájdu aj hlásenia o svojom 
spoji. V teréne bude šesť 
autobusov vybavených GPS 
lokalizátorom, takže cestujúci 
v skibuse, aj tí čakajúci na 
zastávke, budú mať online 
informácie z prvej ruky - 
kedy sa dostanú do cieľa, 
prípadne či spoj nemešká 
alebo je plný,“ zorientova-
la ma manažérka projektu 
Jana Čížová. Od skorých 
ranných hodín do neskorého 

popoludnia tak možno smelo 
brázdiť región a vyraziť si za 
vodou, snehom, prípadne 
len na tú spomínanú náv-
števu do Jasnej. Stretnúť po 
roku na svahu staré známe 
tváre i kamarátov z mlados-
ti je vždy príjemné a ešte 
príjemnejšie je stráviť s nimi 
čas aktívne. Pod Chopkom sa 
núka množstvo aktivít. Som 
si preto istý, že opäť vymyslí-
me také, ktorým sa len veľmi 
ťažko odoláva. Výhodou je, že 
o dopravu sa už starať nemu-
síme. Aplikáciu Liptov mám 
už dávno stiahnutú v mobile 
a to isté som odporučil aj 
všetkým známym. Samo-
zrejme, s dodatkom, že už 
čoskoro sa vidíme v Jasnej.

Bezplatné skibusy 

prevážajú lyžiarov 

v pravidelných 

intervaloch. Grafikony 

skibusov sú onLIne 

dostupné cez aplikáciu 

LIPTov. novinkou zimy 

je online monitoring 

skibusov, vďaka 

ktorému si lyžiari 

môžu skontrolovať aj 

prípadné meškanie 

svojho spoja. 

SKI & AQUA BUS-y 

na Liptove

Nechajte auto v ubytovacom 

zariadení alebo na záchyt-

nom parkovisku v Demä-

novskej doline. Využívajte 

SKI & AQUA BUS-y. Lyžiarov 

vozia na zjazdovky do Jasnej 

z celej Demänovskej doliny. 

Zároveň spájajú svahy Jas-

nej s Liptovským Mikulášom, 

Aquaparkom Tatralandia, 

Bešeňovou, s kúpeľmi na 

Lúčkach a tiež Liptovským 

Jánom. Bezplatné skibusy 

prepájajú tiež Ružombe-

rok a Malinô Brdo. Viac 

informácií v aplikácii Liptov 

alebo na visitliptov.sk

SKI & AQUA BUS
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A VILLAGE THAT FEELS  

LIKE HOME

Comfort on the slope called 

Mountain Chalets 

Walk out a hotel or chalet in 

skiing boots, take a few steps 

to a heated cable car and 

carve the “ironed” corduroy 

shortly afterwards. Most 

skiers have dreamed about 

such comfort their whole 

lives. However, in Jasná, 

dreams have become reality 

and new chalets make this 

experience available to 

everyone. 

Skiing is like a drug for us. 

We can't get enough of it and 

months without skiing are hell 

for us. With a bunch of friends, 

we start making our ski plans 

from early autumn every year. 

Jasná is in our plans again 

this year, because there is 

hardly a better resort in Slova-

kia. The task of organising an 

adventure under Chopok was 

again mine. The hardest nut to 

crack was a date that would 

suit everyone. Finally, we crac-

ked it, so all we had to do was 

find suitable accommodation 

for eight guys. Ideally close to 

the slopes and in a place whe-

re we would all be together. 

After a quick discussion, we 

decided to go to a chalet.

Services Like in a Hotel

They are still brand new and 

offer everything we need in the 

mountains, with services like in 

a hotel. Two spacious apart-

ments have enough beds 

to accommodate the whole 

party. As an old perfectionist, 

I had to test the waters before 

the winter. “The chalet has a 

fully-equipped kitchen, two 

bedrooms, a living room with 

a fireplace, a ski room with a 

boot dryer and even a private 

wellness,” said Andrea Barbo-

ríková, Director of the Chalets 

Jasna Collection hotel, and 

continued: “Every day, we cle-

an up, prepare wood for the 

fireplace, change water in the 

whirlpool, bring breakfast, and 

we can also arrange catering 

if you wish,” she reeled off the 

advantages. When she added 

ski rental or servicing our skis, 

interesting discounts in Tatry 

Motion stores and restaurants, 

I didn't need any more. Actual-

ly, I wanted to see this miracle 

from the inside. After years 

spent in hotels in mountain 

resorts in Slovakia and in the 

Alps, I am hard to surprise. 

But Mountain Chalets are 

something else. Not only their 

layout and natural materials, 

but also their focus on details, 

which made all rooms feel like 

home. Photos on the Internet 

are one thing, but seeing this 

beauty set in the surrounding 

nature is a completely diffe-

rent cup of tea.

Chill-out with a French Touch

I can’t wait to spend almost 

a week in the chalet. During 

the day we will have fun on 

the slope and after skiing we 

can rest by the fireplace with 

a glass of good wine and 

friends. By the way, the mini-

bar offers delicacies from the 

French region of Champagne, 

from the more affordable ones 

to those for true gourmets. 

A holiday in this luxurious 

chalet has become available 

to almost everyone: with full 

occupancy and so many 

services, it is cheaper than 

staying in a hotel. Another gre-

at advantage is that friends 

can come at any time and 

spend a day with us in Jasná. 

They just need to take a free 

ski bus. They don’t have to 

worry about parking and they 

can have a stronger drink at 

one of the Aprés ski bars. They 

can get to the resort from Lúč-

ky, Liptovský Mikuláš, Trnovec, 

but also from Tatralandia, 

Bešeňová and Liptovský Ján. 

Jasná once again compares 

with top resorts in the Alps 

SKI & AQUA BUSES in Liptov

Leave your car at your hotel 

or at the park-and-ride in 

Demänovská valley. Use 

SKI & AQUA BUSES. They 

take skiers from the whole 

Demänovská valley to the 

slopes in Jasná. They also 

connect the slopes of Jasná 

with Liptovský Mikuláš, 

Aquapark Tatralandia, 

Bešeňová, spa in Lúčky 

and Liptovský Ján. Free ski 

buses also link Ružomberok 

and Malinô Brdo. Find more 

information in the Liptov 

app or at visitliptov.sk
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and constantly surprises you 

with something new. I was in-

terested in winter transport so 

I visited the Regional Tourism 

Organization in Liptovský Mi-

kuláš to get more information. 

Go Skiing or for a Visit by 

Skibus

For several years now, SKI & 

AQUA BUS (the official name 

of the free bus) starts to 

operate during the Christmas 

holiday. The Liptov region is 

moving with the times and 

wants to be online. Now 

tourists and skiers can find 

all routes, timetables and 

even delays using the Liptov 

mobile app, which is easy to 

download from Google Play 

and the App Store. “In addition 

to many other important and 

interesting information about 

the region in Slovak and 

English, maps, events and 

attractions, there is informa-

tion about connections. There 

will be six buses equipped 

with a GPS locator so skibus 

passengers and those waiting 

at the skibus stop will have 

first-hand online information 

about when they will reach 

their destination, or whether 

the connection is delayed or 

full,” explained Jana Čížová, 

a project manager. From early 

morning to late afternoon, 

people can roam the region 

and set off for water, snow, or 

for a visit to Jasná. It is always 

nice to meet old friends on 

the slope after a year and 

it is even more enjoyable to 

spend time with them actively. 

There are many activities 

under Chopok. I’m sure that 

we will come up with activities 

that are very difficult to resist. 

The advantage is that we no 

longer have to worry about 

transport. I have downloaded 

the Liptov app to my mobile 

and I recommended the same 

to all my friends. Of course, 

I added that we will see each 

other soon in Jasná.

Free ski buses 

transport skiers at 

regular intervals. Ski 

bus timetables can 

be accessed ONLINE 

using the LIPTOV app. 

New for the winter is 

online monitoring of 

ski buses so skiers 

can check for possible 

delays.
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