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Tatranská lomnica

text: Janka Raslavská

Kukučkina pýcha
Pod slovom hniezdo si väčšinou predstavíme niečo strohé a jednoduché,
stačí však zmeniť rétoriku na hniezdočko a razom sa dostávame do roviny
rafinovaného luxusu, aký ponúka napríklad Hotel Kukučka.

B

udíte sa s pohľadom na zasnežené
končiare Vysokých Tatier zaliate
slnkom, deň rozbiehate dokonalými raňajkami pod panorámou Lomnického
štítu, pri skvelej káve sa rozhodujete pre
vysokohorskú lyžovačku, plávanie v blízkom
popradskom Aquacity alebo večerný relax
v kukučom wellness centre a po akčnom dni
sa zaboríte do pohodlného kresla pred štýlovým kamenným krbom. S lahodným drinkom
v jednej a s blízkou mužskou dlaňou v druhej
ruke hľadíte do mihotavých plamienkov, my32
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slíte na romantickú večeru a ešte romantickejšiu noc v čarovnom prostredí... Čo viac si
môže aj tá najnáročnejšia romantička želať?
Deň ako z románu. Ale Kukučku oceníte
aj vtedy, ak ste na prozaickejšom výlete s
partiou alebo s deťmi, pretože je to miesto,
kde vaše predstavy o relaxe či zábave posunú
na vyššiu úroveň.
Štvorhviezdičkový komplex Kukučka
Mountain Hotel & Residences sa nachádza
v Tatranskej Lomnici dýcha modernosťou
a komfortom, a pritom dokonale zapadá do

úchvatnej tatranskej prírody. Rýchlo zaujal
širokou ponukou služieb, skvelou kuchyňou,
ochotným personálom a pohodlím, ale aj
miestom, kde stojí. Hotel poskytuje pohodlné
ubytovanie pre 120 hostí vo viacerých typoch izieb - od štandardnej dvojlôžkovej cez
rodinnú superior až po luxusný apartmán.
Na dlhší pobyt odporúčame superior izbu.
Je len o 15 eur drahšia, ale za to získate
viac priestoru a komfortu. V hlavnej budove
s recepciou a reštauráciou je pekne vybavený
detský kútik. Každá z budov má vlastné malé

wellness, avšak vírivku nájdete len v hlavnej
budove. V budúcom roku pribudne aj bazén.
Kukučka so svojou charakteristickou
vysokohorskou architektúrou dokonale ladí s
úchvatným exteriérom tatranských končiarov. Cez komplex preteká potok, ktorý svojím
zurkotom odškodní tých, ktorí nemajú z izby
výhľad na masív Vysokých Tatier s Lomnickým štítom. Lanovka na Skalnaté pleso je
doslova za rohom, z hotela ste pri nej pešo
za pár minút. Interiér so štýlovo a moderne
zariadenými izbami, prírodné materiály,
efektné tmavé kamenné obklady, drevo,
koža, to všetko pôsobí šik, ale aj hrejivo a
romanticky.
Pocit familiárnej útulnosti a zároveň
výnimočnosti vás neopustí ani pri stolovaní:

kým vám jedlo prinesú na stôl, cez otvorenú kuchyňu môžete sledovať ako vám ho
pripravujú. Už v tejto fáze je to silný útok
na chuťové poháriky a čuchové receptory. A
keď vám noblesne naservírovanú špecialitku
prinesú, definitívne stratíte reč. Ak ste to
s večerným hodovaním prehnali, odporúčame zamieriť do neďalekého Humna – podľa
domácich najlepšie miesto na zábavu medzi
Spišskou Novou Vsou a Kežmarkom.
Vysokohorské prostredie sa však ponúka
na rôzne aktivity na čerstvom vzduchu.
Naše najvyššie pohorie je tradičným cieľom
turistov i lyžiarov a dokáže uspokojiť aj tých
najnáročnejších. S blížiacou sa zimou však
pripomíname, že turistické chodníky budú
uzavreté, preto si radšej dajte skontrolovať

vašu lyžiarsku výstroj. A ak vás počasie
zaženie pod strechu, môžete si pobyt
spríjemniť napríklad aj návštevou niektorého
z kultúrnych podujatí či múzea v neďalekých
mestách. Na recepcii Hotela Kukučka vám
radi poskytnú aktuálne informácie.
Dostali ste chuť na strávenie vianočných
či novoročných sviatkov v tomto nádhernom
prostredí? V čase, keď čítate náš časopis je
už neskoro, tieto atraktívne termíny boli totiž
rozchytané už v októbri. Nech vás to však
neodradí od rezervácie iného termínu napríklad na predĺžený víkend, pretože relaxačný
pobyt v kukučkinom hniezdočku dokáže
zázraky. A jedno takéto hniezdočko môže byť
aj vaše, časť izieb v rezidenčnom komplexe je
totiž na predaj.
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