Tatry mountain resorts, a.s.

Bitka o super skipas sa začína
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (10. október 2011) – Najväčšie slovenské lyžiarske strediská spojili
sily a vytvorili bezkonkurenčný Slovakia Super Skipas. Inšpirácia prišla z Álp aj Dolomitov, ale
slovenský super skipas prináša okrem lyžovačky aj kúpanie. Atraktívny Slovakia Super Skipas
ponúka lyžovačku v šiestich strediskách a k tomu kúpanie v aquaparku. Jeho predpredaj sa
začína už za pár dní.
Lyžiarske strediská sa pripravujú na zimnú sezónu, v niektorých už teraz majú niekoľko centimetrov prvého
snehu. Tento sneh, zdá sa, nebude tým, na ktorom sa budú lyžiari v zime lyžovať, ale už o pár dní si lyžiari
budú môcť kúpiť výhodný sezónny skipas, vďaka ktorému si určite zalyžujú.

Aj v minulých rokoch sa darilo v strediskách s väčším, či menším úspechom ponúkať spoločné
skipasy. Známe boli hlavne skipasy TATRY platné v strediskách prevádzkovaných spoločnosťou
Tatry mountain resorts, a.s., alebo produkt Slovakia Ski Region. Práve tento spoločný lístok bol pred
rokom základom pre vytvorenie spoločného Slovakia Super Skipasu. Tohtoročný super skipas prináša
lyžiarom dve hlavné novinky. Pribúda ďalšie stredisko na lyžovačku a zároveň sa produkt stáva aj
aquapasom, presnejšie povedané, je vstupenkou aj do aquaparku.
Spojenie lyžiarskych síl na slovenský spôsob zahŕňa v jednom skipase najviac kilometrov zjazdoviek
aj freeride zóny po oboch stranách Chopku v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku, v Jasnej
Nízke Tatry, extra zábavu na lyžiach na Donovaloch, dokonalú rodinnú pohodu vo Veľkej Rači,
ideálnu lyžovačku na úpätí Veľkej Fatry na svahoch Malina Brda alebo pre tých, ktorí dávajú
prednosť našim veľhorám, je tu možnosť zasnívať sa na svahoch Štrbského Plesa, či vyskúšať
zlyžovať najdlhšiu 6 km zjazdovku v Tatranskej Lomnici. K dobrej lyžovačke majú milovníci
bieleho športu možnosť prehriať si svaly a kosti v termálnom aquaparku Tatralandia.
94 km zjazdoviek, 9 bazénov aj 9 tobogánov bude možné túto zimu využívať vďaka
bezkonkurenčnému super skipasu. Jeho predpredaj sa začína už 15.10.2011. Bitka o super skipas
nevyžaduje veľkú fyzickú námahu. Nemusíte stáť v dlhých radoch. Z tepla domova bude možné
skipas nakúpiť aj online cez internet a to vo výhodných predpredajových cenách.
Sezónne skipasy je možné čerpať kedykoľvek počas zimnej sezóny, podľa výberu vo variante 10
dní, 15 dní zo sezóny, alebo aj celosezónne. Lístok je možné v jeden deň použiť len jeden krát, buď v
strediskách na lyžovanie alebo v aquaparku.
Strediská zriadili pre tento produkt aj spoločnú webstránku www.superskipas.sk
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 Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica,
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do
uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v
najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia.

