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Jogavandre 2020: Vila Linda, Stará Lesná, Vysoké Tatry 

 

  

 

 
 

 Vila Linda ponúka komfortné ubytovanie v novopostavenom dome na okraji, mimo obce Stará Lesná (725 m n/m). 

Je zasadená v prekrásnom a tichom prostredí na hranici TANAPu s výhľadom na vrcholce Vysokých Tatier. 

Nachádza sa v nerušenom prostredí vhodnom na cvičenie jogy aj na meditácie. Zo všetkých strán je obklopená 

lesom a zeleňou, vhodná pre ubytovanie rodín s deťmi, alebo ľudí vyhľadávajúcich pokoj, relax a panenskú prírodu, 

ktorá je tu umocnená šumom Studeného potoka, pretekajúceho pozdĺž celého pozemku. Možnosť posedenia v 

prírodnom altánku s ohniskom a krbom. Ubytovanie v dvoj a trojposteľových izbách s balkónmi a prekrásnym 

výhľadom. Každá izba má kúpelňu, WC, možnosť prístelky pre 1 - 2 deti. K dispozícii je kuchyňa, jedáleň s barom 

a TV-sat., zimná záhrada s krbom. Jedáleň zo zimnou záhradou s kapacitou 25 -30 osôb v príjemnom a tichom 

prostredí. Prístup autom je možný celoročne a parkovanie je priamo pred vilou. 

  

 
TERMÍN: 25. 7. – 1. 8. 2020 – seniori a začiatočníci  

1. 8. – 8. 8. 2020 -   family  a pokračujúci 
 

CENA: 280,- euro ( ubytovanie, polpenzia a 2x denne cvičenie jogy ) 

Deti do 5 rokov = zdarma, 5 - 12 rokov = 210,- euro 

 

http://www.uby.sk/ubytovanie-tatry
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Chatu pre potreby jogy vybudoval učiteľ jogy Pavel Latka. Super vegetariánsku stravu 

pripravuje Zdenka Juríčková. Linda je vhodná na jogové pobyty, ktoré si účastníci môžu 

spestriť vysokohorskou turistikou. V interiéri sú priestory na cvičenie aj na posedenia pri 

krbe. Okolie je skrášlené veľkým rovným trávnikom, ohradu tvoria ihličnaté stromčeky a 

liečivé rastliny. Trávnik je upravený na cvičenie vonku. V areáli tečie divoký Veľký studený 

potok. Milovníci meditácie môžu meditovať – ideálne buď v lesnej tíšine, či pri 

upokojujúcom šume zurčiaceho potoka. 

 

Autobusová zastávka: 100m (Stará Lesná - bytovka), Vlaková stanica: 2000m (Stará 

Lesná), Nákup. centrum: 400m (potraviny), Reštaurácia: 50m (penzión Lomnický), 

Parkovisko: Vila Linda, Výbava izieb: TV, rádio, Výbava zariadenia/ blízke okolie: denný 

bar, kaviareň, záhradné posedenie, gril, ohnisko, parkovisko, sauna, psom vstup povolený, 

Možnosti športového vyžitia: tenis, lyžovanie, turistika cyklotrasy, jazdectvo, rybolov, joga. 

Tatranská Lomnica: 3 km (Aquapark), Golf Veľká Lomnica: 3 km, Lanovka na Lomnický 

štít: 3 km, Aquacity Poprad: 12 km, Vrbov termálne kúpalisko: 15 km 

 

SÚRNE – kto zaplatí zálohu 100,- euro skôr, určite má miesto ☺ 

Rezervácia ubytovania 

Meno a priezvisko:  

 

Email + Telefón:  

 

Správa (dátum narodenia / vek, zdravotné problémy, ako dlho a u koho cvičíš jogu…): 

 

PaedDr. Juraj Gajdoš, PhD.            www.jogagajdos.sk 

 

VŠETKO NAJ ☺  praje Juraj G 
 

Ako sa dostanete do Vily LINDA 

Autom z Popradu: pokračujte smer Poprad - východ, odbočte na Kežmarok a vo Veľkej 

Lomnici odbočte vľavo cez železničné priecestie na Tatranskú Lomnicu. Na konci Veľkej 

Lomnice vľavo na Starú Lesnú (3 km). Po hlavnej ceste cez obec, cca 2 km, za obcou vľavo 

odbočte z cesty vľavo dole ku Penzión Lomnický a ihneď vpravo uvidíte  Vila LINDA. 

Tatranskou električkou: Poprad – Starý Smokovec, prestúpte v Starom Smokovci na 

2.električku a vystúpte na zastávke Stará Lesná, potom cca 3 km pešo dole - Vila LINDA.   

http://www.jogagajdos.sk/

