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Zaujímavosť    

Atraktívne stavebné pozemky 
Black Stork na slnečnej strane 
hôr na okraji TANAP-u ponú-
kajú bývanie priamo pri golfo-

vom ihrisku a pri lese s výhľadom na pano-
rámu Vysokých a Belianskych Tatier. Napriek 
neuveriteľnému tichu a pokoju tu však nie 
je nuda. Množstvo voľnočasových aktivít 
počas celého roka ponúka nielen golfové 
ihrisko, ale aj turistické či cyklistické trasy 
vo Vysokých Tatrách, termálne kúpaliská, 
v zime zase bežecké lyžovanie priamo na ih-
risku, alebo lyžovačka v Tatranskej Lomnici 
vzdialenej iba 7 km, sánkovanie a turistika 
ku 13 vysokohorským chatám, počas celého 
roka.

Bývanie v lone
BÝVANIE S GOLFOVÝM IHRISKOM PRED OKNAMI JE STVORENÉ PRE FANÚŠIKOV 

GOLFU, ALE I PRE TÝCH, KTORÍ TÚŽIA PO DOMOVE ČI PO VÍKENDOVOM ODDYCHU 
NA POKOJNOM MIESTE V OBJATÍ PRÍRODY.
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prírody a golfu
Investícia bez starostí

Na pozemkoch vybavených inžinierskymi 
sieťami – prípojkou elektriny, plynu a vody, 
asfaltovými cestami s osvetlením, možno 
realizovať stavby murované, kombinované 
alebo drevostavby. Je len na vás, ktorú tech-
nológiu uprednostníte. Ak si budete priať, 
realizátor zabezpečí celý proces od návrhu 
domu cez výstavbu až po kolaudáciu na kľúč. 
Samozrejmosťou je aj starostlivosť o posta-
vený dom a záhradu. V lokalite je zabezpe-
čený servis upratovania, záhradníckych slu-
žieb, údržba cesty počas zimných mesiacov 
až po ochranu kamerovým systémom podľa 
požiadaviek budúceho užívateľa. 

V súlade s okolím
Vaše predstavy o bývaní zhmotní archi-

tektka, ktorej návrhy sú späté s okolitým 

prostredím, plné prírodných materiálov 
ako kameň a drevo. Stavby s veľkými skle-
nými plochami zvýrazňujú výhľady orien-
tované prevažne na Vysoké Tatry a golfové 
ihrisko. Každý dom  je možné prispôsobiť 
klientovi, pričom sa dbá na funkčnosť, 
výber kvalitných materiálov, trvácnosť 
a nadčasovosť, zachovanie horskej archi-
tektúry s pôvodnými tatranskými prvkami. 
Zrubové domy, určené na rekreačné býva-
nie, sú zo slovenského smrekového dreva 
alebo z fínskej borovice, vykurované tep-
lovzdušným kozubom a elektrickým zá-
ložným zdrojom. Ich výstavba trvá iba tri 
mesiace.

Benefity navyše
Ceny pozemkov priamo pri golfovom  

ihrisku sú od 100 eur/m2 bez DPH, v závislos-

ti od polohy a veľkosti. Investor poskytuje aj 
mimoriadne benefity. Najväčším bonusom je 
celoživotné rodinné členstvo v Lomnickom 
golfovom klube a s tým spojené výhody 
od bezplatnej hry na golfovom ihrisku Black 
Stork, A PGA Golf Course, cez zľavy na služby 
vo štvorhviezdičkovom hoteli International 
priamo v srdci ihriska, kurz zelenej karty 
a mnoho ďalších. Okrem týchto výhod je 
v rezorte vytvorený koncept „veľkej rodiny“, 
a tak všetkých majiteľov pozemkov a domov 
v okolí ihriska viackrát v roku pozývajú na za-
ujímavé golfové turnaje, kde nechýba ani ry-
bolov, grilovačka, večerný program a skvelá 
večera z regionálnych špecialít.

Zaujala vás ponuka? 
S dôverou sa obráťte na Black Stork, www.

blackstork.sk


