Tlačová správa

Dovolenkári v Štiavnických vrchoch o kúpanie v tajchu neprídu
Jeden z najkrajších slovenských tajchov - Horný Hodrušský - je už na letnú sezónu pripravený
Salamandra Resort, Hodruša Hámre, 26. júna 2014 – Dovolenkári, chatári i miestni obyvatelia
Štiavnických vrchov a okolia sa aj tento rok môžu tešiť na tradičné kúpanie v tajchu. Hoci dve
obľúbené vodné nádrže – Dolnohodrušský a Richňavský tajch - zostanú počas celého leta
vypustené, chladivé osvieženie si počas horúcich prázdninových dní budú môcť dopriať v Hornom
Hodrušskom tajchu, situovanom v rekreačnom stredisku Salamandra Resort. Tajch je voľne
prístupný pre širokú verejnosť.
Po vypustení Dolnohodrušského a Richňavského tajchu sa najmä miestni obyvatelia a chatári obávali,
že toto leto budú dovolenkovať „na suchu“. Faktom je, že len o niekoľko stoviek metrov vyššie,
v rekreačnom stredisku Salamandra Resort, sa nachádza nemenej atraktívna vodná nádrž - Horný
Hodrušský tajch. Ten bol už konca 1. svetovej vojny jedným z najobľúbenejších slovenských
rekreačných stredísk a vďaka svojej unikátnej polohe uprostred lesov ho mnohí považujú za najkrajší
v Štiavnických vrchoch.
Počas uplynulých dní potápači vyčistili jeho dno a správca strediska nechal upraviť okolité plochy.
Prvé rozbory vody potvrdili, že kúpanie v tajchu je hygienicky nezávadné. „Mnoho ľudí o možnosti
využívať Horný Hodrušský tajch nevie, alebo si myslia, že je prístupný len pre hotelových hostí.
Samozrejme, túto vodnú plochu môže bezplatne využívať každý, kto príde,“ vysvetľuje marketingová
manažérka Salamandra Resort, Katarína Pružinová, podľa ktorej má, navyše, tento tajch pre turistov
ešte atraktívnejšiu polohu ako ostatné. „Je situovaný doslova na križovatke rôznych prechádzkových
a turistických trás, vhodných aj pre rodiny s deťmi. Len pár metrov od neho sa nachádza moderná
štvorsedačková lanovka, ktorou sa peší turisti aj cyklisti spolu s bicyklami môžu vyviesť až na Hornú
Roveň odkiaľ je to len na skok turistickým chodníkom do Banskej Štiavnice.“
Oficiálne spustenie obojsmernej lanovky z Horného Hodrušského tajchu na Hornú Roveň a späť je
plánované na sobotu 28. júna, pričom lanovka by mala premávať počas celej letnej sezóny.
Mimoriadne atraktívne je okolie rezortu aj pre cyklistov, ktorí odtiaľto môžu vyraziť až na desať rôzne
dlhých a náročných okruhov po okolí. Veľkou výhodou strediska je tiež jeho dostupnosť pre
dovolenkárov zo západného a južného Slovenska – z Nitry či Levíc sa sem dostanete za necelých 40
minút, Bratislavčanom trvá cesta približne 1,5 hodiny.
Viac informácií nájdete na www.salamandra.sk

O hoteli Salamandra
Štvorhviezdičkový hotel Salamandra, ktorý sa nachádza v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, v tesnej
blízkosti Hodrušského tajchu, uspokojí požiadavky aj náročnejších návštevníkov. Hotel je špeciálne
prispôsobený pre rodiny s deťmi, kde je pre malých hostí možné zabezpečiť animácie a babysitting. V hoteli je
je vybudované wellness centrum s nádherným výhľadom na okolité vrchy. Vďaka výbornej polohe hotela majú
hostia na výber z rôznorodej ponuky aktívneho oddychu. Hotel sa nachádza hneď vedľa svahu a
štvorsedačkovej lanovky, a preto je v zimnej sezóne populárne najmä lyžovanie. Počas leta sú dostupné mnohé
turistické chodníky, vodné atrakcie na tajchu či požičovňa bicyklov. Kvalitnú kuchyňu zabezpečuje známy
šéfkuchár roka Ľubomír Herko.
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