
Balóny opäť zavítajú pod Tatry 

Veľká Lomnica, 19.2.2020 - tretí februárový víkend sa v Tatrách nudiť určite nebudete. To, čo uvidíte 

na oblohe sa tu len tak nevidí. V dňoch 21.2 – 23.2.2020 sa po tretí krát uskutoční Balónová fiesta 

Tatry. Pod Lomnický štít pricestuje 10 teplovzdušných balónov so svojimi posádkami. Okrem 

Slovákov pricestujú do Veľkej Lomnice aj Maďari, Poliaci a Rakúšania.  

Popri známom podujatí v talianskych Dolomitoch, švajčiarskom Chateau-d´Oex, rakúskom Filzmoos či 

Ramsau - kde majú dlhoročnú tradíciu, sa Balónová fiesta Tatry dostáva na svetovú mapu zimných 

balónových fiest.  

„Na Balónovej fieste Tatry 2020 sa zúčastnia dva balóny špeciálneho Tvaru – kluan Bruno a gepard 

Hugo. Veríme, že počasie bude priaznivé a oba špeciály spolu s ostatnými balónmi zažiaria na 

tatranskom nebi a urobia radosť domácim i návštevníkom Podhoria Vysoké Tatry“, povedala Ingrid 

Dezijn z Balóny Košice.  

„Hlavný sprievodný program bude v sobotu od 15.hodiny v areáli golfového ihriska vo Veľkej 

Lomnici. Dorotka z Fidorkova, maxi Panda, Bubnová show, walk in balloon zabaví nielen deti.  

Program vyvrcholí nočným nafukovaním balónov približne o 18.hodine“, uviedla Lenka Maťašovská, 

projektová manažérka z OOCR Vysoké Tatry – Podhorie. 

Počas všetkých troch dní balóny za priaznivého počasia hromadne odštartujú z letiska vo Veľkej 

Lomnici. Predpokladaný čas štartu je cca 10.hodina.  V piatok počas dňa, resp. podvečer  môžete 

balón vidieť úplne zblízka počas kotveného letu v Tatranskej Lomnici, Poprade, v Starej Lesnej a 

v blízkosti golfového rezortu vo Veľkej Lomnici.  

„Našim cieľom je vytvoriť pod Vysokými Tatrami podujatie, ktoré už bude mať svoje stále miesto  a aj 

vďaka nemu navštívi Podhorie našich veľhôr čoraz viac návštevníkov. Zároveň veríme, že emócie 

a zážitky ktoré návštevníci zažijú počas tohto víkendu budú pre nich inšpiráciou, aby nás navštívili aj 

v lete“, dodala na záver Maťašovská.  

*Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta štartu vzhľadom na poveternostné podmienky. 

Kontakt – Ing. Lenka Maťašovská, 0917 453 917, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie  

 


