Tatry mountain resorts, a.s.

Člnkovacia sezóna na Štrbskom plese začne už čoskoro
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (9. jún 2011) – Už za niekoľko dní sa bude možné opäť
člnkovať po hladine Štrbského plesa. Štrbské pleso je naším najznámejším a
najnavštevovanejším tatranským plesom. Jeho hladinu symbolicky odomkne starosta
obce Štrba, pán Michal Sýkora, už vo štvrtok 16.6.2011.
Člnkovanie na hladine Štrbského plesa vo výške 1350 m n.m. patrí k jednej
z najobľúbenejších atrakcií vo Vysokých Tatrách. História člnkovania začala pred viac ako
120 rokmi. Jej novodobá história začína už svoju 4 sezónu (začiatok prevádzky 15.6.2011).
Pre turistov budú opäť k dispozícii štýlové drevené člnky (11 drevených pramíc a 1 kanoe).
Hladinu jazera symbolicky odomkne starosta obce Štrba, pán Michal Sýkora. O spestrenie
programu sa postará aj detský folklórny súbor Štrbianček a možno príde aj štrbiansky
vodník...
OFICIÁLNE ODOMKNUTIE HLADINY ŠTRBSKÉHO PLESA
Miesto konania: priamo pri nástupnom móle - jazero Štrbské pleso
Termín: štvrtok 16.6.2010 - 10,00 hod.
Akcia na Štrbskom plese bude už tradične sprevádzaná aj s možnosťou zdarma sa povoziť na
člnkoch po hladine.
Pripravené je aj opätovné sprístupnenie oddychovej zóny pod názvom „Jazierka lásky“.
O 11,00 hod. sa účastníci môžu presunúť ku spomenutým Jazierkam lásky, ktoré budú
slávnostne otvorené a sprístupnené verejnosti ako krásna oddychová zóna.
Prebehla rekonštrukcia tejto oddychovej zóny, čo ocenia určite všetci návštevníci obce
Štrbské Pleso pri pohľadoch na nádhernú tatranskú prírodu a majestátne končiare.
Sezóna vo Vysokých Tatrách je už v plnom prúde. Najviac turistov sa však očakáva až
v prázdninových mesiacoch. Na začiatok prázdnin čaká na všetkých návštevníkov Tatier
vskutku originálne otvorenie hlavnej turistickej sezóny. Pripravená je show plná adrenalínu
a originálnej zábavy pod názvom AERO MOTO víkend (25.-26. júna 2011). Akcia prinesie
pod končiare Tatier to najlepšie, čo letecký a moto svet pozná. Samozrejme, chýbať nebudú
najväčšie akrobatické esá a svoj koncert odohrá aj slovenská slávica Zuzana Smatanová.
Akcia by mala prilákať pod Tatry niekoľko tisíc návštevníkov, ktorých Tatranci pozvú aj na
potulky po Vysokých Tatrách. Tatry pripravili pre rodiny s deťmi, po veľkom úspechu
v minulom roku, ešte atraktívnejší produkt Tatranská divočina. Projekt náučného chodníka a
eko-mini parku vznikol minulý rok na Skalnatom plese a mal veľmi pozitívny ohlas u malých
aj veľkých. Preto sa tento náučný chodník zo Skalnatého plesa, cez Starý Smokovec dostane
až na Štrbské Pleso. Kde sa malí návštevníci Štrbského Plesa dozvedia veľa nového aj
o histórii tejto lokality. Oficiálne otvorenie náučného chodníka je naplánované na prvý deň
letných prázdnin. Deti sa môžu tešiť na úplne nové štyri príbehy v sprievodcovi Tatranskej
divočiny.

Na štvrtkovej akcii bude možné získať aj kompletné informácie o tohtoročnej letnej sezóne
v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese, či v Starom Smokovci, ako aj o atraktívnom
kombinovanom letnom produkte pod názvom SLOVAKIA AQUA FUN PAS. Vďaka
tomuto kombinovanému produktu sa budú môcť návštevníci, dovolenkári vyšantiť na
toboganoch v TATRALANDII, zažiť pravú westernovú show vo WESTERN CITY,
relaxovať v bazénoch s priezračnou vodou v AQUACITY Poprad. Ak im učarovala príroda,
alebo turistika, môžu stráviť deň na lanovkách v Tatrách. Jednoducho, návštevník si môže
poskladať pobyt presne podľa predstáv, nálady, počasia a popritom ušetrí iba s týmto
produktom až do 44% ceny.
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.

