Tatry mountain resorts, a.s.

Dary z podzemia aj drahé kamene pod Lomnickým štítom
TATRANSKÁ LOMNICA (25. január 2012) – V roku 1905 bol v Tatranskej Lomnici
postavený Grandhotel Praha, ktorý do dnešnej doby stelesňuje noblesnú legendu medzi
tatranskými hotelmi. Práve tento hotel pod Lomnickým štítom vstúpil do zimnej sezóny
s úžasnými novinkami a aj vďaka investícii vo výške 3,2 mil. eur otvára novú éru
tatranských grandhotelov. Klienti sa môžu ubytovať v nových izbách, kde sa podarilo
spojiť tradičný secesný štýl s modernými prvkami a technológiami, alebo si môžu
oddýchnuť v novom wellness inšpirovanom liečivými účinkami tatranskej prírody.
Vysoké Tatry boli už v minulosti vyhľadávaným miestom nielen pre šport, či zimnú a letnú
dovolenku, ale predovšetkým pre ich liečivé účinky. Tatry sa stali už v 19. storočí pojmom najmä
v spojitosti s klimatickými kúpeľmi a blahodarnému pôsobeniu čistého tatranského vzduchu s vôňou
ihličnanov.
Jeden z klenotov je Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici, ktorý bol postavený už v roku 1905.
Praha podstúpila len nedávno rekonštrukciu, vďaka ktorej si jej klienti siahnu na ešte lepšie služby
21.stročia.

Nové wellness centrum s názvom Grand Mountain Spa je doslova skvostné. Hlavnou inšpiráciou
filozofie nového spa sa stali tradičné miestne kúpeľníctvo spolu s liečivými účinkami tatranskej
prírody. Koncept založený na zdravotných benefitoch typických ihličnanov ako borovica či
kosodrevina, liečivých horských bylinkách, sladučkých lesných plodoch, mede, ale aj podzemných
daroch akými sú soľ či drahé kamene, sú tým, čím sa toto spa odlišuje od iných.
Znovuobjaviť rovnováhu tela aj duše napomáha aj všade sa šíriaca vôňa bylinných olejov, či už je
človek v bazéne, alebo vo wellness časti. Cesta za zdravím vedie cez infra a bio saunu, alebo cez
tradičnejšiu parnú, či fínsku. Všetky sauny sú dizajnované v originálnom štýle. Myseľ aj telo sa
dokonale uvoľnia v oddychovej zóne, kde svietia soľné lampy a popíja sa pravá tatranská voda,
v ktorej sa rozpúšťajú polodrahokamy.
Neopakovateľným zážitkom pre každého návštevníka je pobyt vo vonkajšej časti wellness centra
na juhovýchodnom portáli hotela so saunou, ochladzovacím bazénom, vírivou vaňou, aj bazénom
s dokonale napnutou hladinou. Tu sa človek cez vodnú hladinu pozerá na celú popradskú kotlinu
rozprestierajúcu sa pod Lomnickým štítom, alebo môže v noci priamo z bazéna sledovať trblietajúce
sa hviezdne nebo.

Pocítiť pozitívne účinky tatranských pokladov na vlastnej koži môže každý v šiestich terapeutických
miestnostiach, kde je každé ošetrenie spojené aj s na mieru šitým čajovým rituálom.

Príroda prináša len tie najlepšie dary a láska je jej výnimočným korením. Tým najromantickejším
dušiam patrí privátne spa „Romeo a Júlia“ v dokonalom súkromí. Tu si môžu páry dopriať chvíle
nerušeného relaxu pri pohári sektu, masáži pre dvoch aj nerušenom odpočinku v podmanivom
prostredí so špeciálnymi oddychovými lôžkami, či vírivou vaňou pre dvoch.
A teraz už zostáva len si dopriať blahodarné účinky tatranských pokladov na vlastnej koži...
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. Do konca 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.

