Tatry mountain resorts, a.s

Delá v Jasnej chŕlia prvý sneh
JASNÁ/VYSOKÉ TATRY. (11.11.2019) – Žiadny test, ale ozajstné zasnežovanie. O piatej ráno sa
v Jasnej roztočili vrtule snežných diel. Na zasnežovanie sa už pripravujú aj strediská vo Vysokých
Tatrách.
Matinovi na bielom koni dnes cestu posypali aj snežné delá. Pár stupňov pod nulou, trasa Luková –
Chopok. 30 diel a rovnaký počet snežných stĺpov v Jasnej chŕli sneh. „Začali sme už skoro ráno a ak to
počasie dovolí, chceli by sme pokračovať ďalej. Teploty sú ale dosť slabé, na Lukovej bolo mínus 2 a pol
stupňa, na Chopku mínus 4 a pol,“ vysvetlil Martin Kupčo, vedúci lyžiarskych tratí a zasnežovania v
stredisku Jasná. Vysokotatranské delá zatiaľ odpočívajú, no na svoju tohtoročnú premiéru zrejme dlho
čakať nebudú.
Zasnežovanie je jasnou predzvesťou príchodu novej sezóny, ktorá by mala v Jasnej a na Štrbskom Plese
začať už koncom novembra. Lyžiari sa majú na čo tešiť. Už počas tohto týždňa bude v zmysle hesla
„Čím skôr kúpiš, tým výhodnejšie lyžuješ“ odštartovaný predaj najlacnejších skipasov. Lyžiari si tak ešte
pred začiatkom sezóny budú môcť urobiť radosť skipasmi už od 9 eur.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a
hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky,
Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší
slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou
vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a
prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktorú TMR
spoluprevádzkuje. V slovenských Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec,
Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher
a jej sesterské stredisko Ankogel Mallnitz. V Čechách tiež nepriamo vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a
prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a
prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a
prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain Resort a Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných
projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj, budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch
TMR.. Do konca finančného roka 2018 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 350 mil. EUR. Akcie TMR sú
obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

