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V bikinách na lyže 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (6. marec 2013) – Lyžovačka v plavkách, Missky v bikinách, 
hviezdy showbiznisu a dekolt Eriky Barkolovej odštartujú 9. marca o 12. hodine druhý 
ročník Bikini Skiing v Jasnej.  

Všetci lyžiari sa môžu tešiť na jarnú lyžovačku v netradičnou letnom outfite, v plavkách. 
Jazda na lyžiach, či opaľovanie sa na svahu alebo tropický raj v liptovskej Tatralandii, to 
všetko si návštevníci môžu užiť pod zasneženým Chopkom. V najväčšom lyžiarskom 
stredisku je okrem výborných snehových podmienok pripravený bohatý sprievodný program. 
Moderátorka Erika Barkolová privíta všetkých odvážlivcov, ktorí odložia svoje hrubé zimné 
bundy a vystavia svoje krivky v bikinách. Pri dojazdovej zjazdovke budú prebiehať súťaže, 
ochutnávka kreatívnych drinkov v Billyho Snowboard Bare a všetkých bude baviť DJ so 
svojim mixážnym pultom priamo na svahu. Zábava pokračuje aj večer s finalistkami Miss SR 
a ČR vo vychytenom Music Clube Happy End, kde vystúpi naživo aj skupina IMT SMILE.  

 

Pozvanie prijala česká herečka Ivetta Blanarovičová, moderátorka a bývalá manželka Leoša 
Mareša Monika, Miss SR 2005 Ivica Sláviková, súčasná kraľujúca Miss SR Kristína 
Krajčírová, modelky Denisa Krajčovičová, Michaela Ňurcíková, Martina Davidová a česká 
modelka Kateřina Pr  ůšová, ktoré sa predstavia na módnej prehliadke v modeloch trendovej 
značky VIST. Účasť prisľúbili aj moderátorky českých televízií Gábina Pártyšová a Hana 



Mašlíková, či seriálový herec Lukáš Hejlík a speváčka Československej Superstar Monika 
Bagarová.        

Zima na Liptove nekončí. S príchodom jari štartuje akcia so skipasom aj pre vstup do 
Tropical Paradise v akvaparku Tatralandia za zvýhodnenú cenu. Do konca lyžiarskej sezóny 
si tak lyžiari môžu užívať nielen lyžovačku na horách, ale využijú na Liptove aj plavky. Viac 
na http://www.jasna.sk/aktivity-a-eventy/eventy/bikini-skiing/ a http://www.jasna.sk/aktivity-
a-eventy/eventy/vist-fashion-show/  

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo 
prostredníctvom dcérskych spoločností 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, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo 
Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha 
Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské 
Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR 
je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village 
Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa 
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú 
od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách- v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

 


