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Najvyšší vianočný stromček 

ŠTRBSKÉ PLESO (21. december 2011) – Pravé vianočné trhy budú tento rok od 
24.decembra aj na Štrbskom Plese priamo pod mostíkmi. Nie vďaka dĺžke, ale 
nadmorskej výške sa pochvália na Štrbskom Plese najvyššie položeným vianočným 
stromčekom. Vo výške až 1400 m n.m. sa všetci návštevníci hôr môžu tešiť aj na pravý 
varený punč, živú hudbu aj bohatý sprievodný program. 

Zo všetkých strán na nás dýcha vianočná nálada a inak tomu nie je ani vo Vysokých Tatrách. Na 
jednom z najkrajších tatranských miest, na Štrbskom Plese, si vychutnávajú návštevníci Tatier aj 
domáci obyvatelia dokonalú atmosféru bielych Vianoc. 

Vianočné trhy začnú presne v Štedrý deň a duch Vianoc na Štrbskom Plese zostane vďaka trhom až 
do 9.januára. Malebné drevené stánky budú ponúkať to čo nikdy nechýba na vianočných trhoch – 
chutné varené víno, sladký punč, grog, pečenú klobásku, mastené lokše... 

Na Štedrý deň je pripravená aj ekumenická bohoslužba, ktorá prebehne večer v lyžiarskom stredisku 
a to priamo pod holým nebom v amfiteátri.  

V utorok 27.decembra slávnostne pokrstí snehovú vločku v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – 
Štrbské Pleso starosta obce Štrba, Michal Sýkora. Nebude chýbať ani atraktívny sľub lyžiarskych 
inštruktorov a o zábavu počas dňa sa postará folklórny súbor aj hudobná skupina. 

Posledný deň roku 2011 si budú môcť lyžiari aj nelyžiari pochutnať na pečenom volovi, ktorý sa bude 
vonku dopoludnia vykrúcať na ohni. Privítanie Nového roka 2012 bude spojené s atraktívnym 
ohňostrojom, polnočným prípitkom aj „tancovačkou“ na snehu.  

„Štrbské Pleso je nádherným miestom Vysokých Tatier. Chceme pobyt v ňom spraviť v tieto dni ešte 
krajším všetkým návštevníkom aj nám domácim. Veľmi ma teší, že sa do spoločnej vianočnej akcie 
zapojilo aj lyžiarske stredisko, hotely i poskytovatelia služieb na Štrbskom Plese. Prajem všetkým 
požehnané Vianoce a šťastný Nový rok,“ poprial Michal Sýkora, starosta obce Štrba.   

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a 
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke 
Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť 
TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, 
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a 
Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu roka 
2011 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a 
návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský 
termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo 
Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  




