
Marketiková podoba Šumavské „divočiny“ vychází z naprogramované divočiny       
pod praporem vlajkonoše Hnutí Duha MVDr. Bláhy pro VIP hosty nejen na 
Slovensku,  ale i v Evropě 

Zkráceně  převzato z www.in.ihned.cz a článku „Hurá na Slovenského medvěda“ v In magazínu HN 5/2014, 
navazuje na informaci: Konečně je jasno: Zdivočení Šumavy, je požadavek Hnutí DUHA  a „bezzásahové“ 
skupinky kariérních pracovníků k zajištění komerčního území „divočiny“  

Pokud se rozhodnete strávit luxusní víkend na Slovensku, čeká vás mnohem více adrenalinu a 
dobrodružství, v níž hraje hlavní roli nádherná slovenská příroda. Už samotný přesun bude velkým 
zážitkem – můžete zvolit malou cessnu se společností Pilotem na zkoušku, což má tu výhodu, že si 
velkou část letu sami odpilotovat (bez předchozích zkušeností). Po přistání v Popradu vás limuzina 
přiveze do nejkrásnějšího hotelu na Slovensku – patří k prestižnímu řetězci Kempinski, stojí přímo 
u jezera na Štrbském Plese a nabízí svým hostům pohádkovou atmosféru z přelomu 19. a 20. století.
Najdete zde úchvatné Zion Spa (tj, lázně) s výhledem na hory a vyhlášenou restauraci s unikátní 
nabídkou soukromé večeře ve věžičce, s nádherným panoramatickým výhledem na Vysoké a Nízké 
Tatry. Objednat si můžete např. steak z japonského hovězího waggy kobe a k tomu víno z privátních
zásob restaurace. Další den je v plánu soukromý výstup na nejvyšší vrchol Slovenska – 2654 m 
vysoký Gerlachovský štít v doprovodu horského vůdce. Po návratu se přesunete do Tatranské 
Lomnice, odkud zamíříte lanovkou na Lomnický štít, kde  můžete přespat ve výšce 2634 m. 
Vrcholem slovenského dobrodružství může být poĺovačka, tedy lov na medvěda (nutný 10 % 
odstřel k udržení jeho přijatelného stavu), což je unikátní zážitek v Evropě. Po úspěšném skolení 
šelmy si můžete dovolit očistnou koupel v termálních lázních, kde se uvolníte a odpočinete po 
náročných sportovních a dobrodružných zážitcích. 

Náklady:
- let soukromou cesnou cca 12     tis. Kč  
- noc v hoteku Kempinski cca 55     tis. Kč
- večeře cca 40     tis. Kč
- privátní výstup na Gerlach  cca   7,5  t is. Kč
- noc v pokoji na Lomnic. štítě    14     tis. Kč
- lov medvěda cca 140   tis. Kč 

Zaokrouhleně by tedy běžný návštěvník by měl zaplatit za víkend v naprogramované  virtuální 
divočině cca 300 tis. Kč

http://www.in.ihned.cz/

