Tatry mountain resorts, a.s.

GRAND BARISTA BARMAN TROPHY
TATRANSKÁ LOMNICA (28. máj 2012) – Majstrovské umenie najlepších barmanov
a baristov Slovenska bude možné vzhliadnuť už tento víkend v Tatranskej Lomnici
v historickom Grandhoteli Praha aj priamo na Lomnickom štíte.
GRAND BARMAN BARISTA TROPHY je súťaž najlepších barmanov a baristov, ktorí predvedú
svoje majstrovské umenie v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici v sobotu 2.6.2012. Barmani
súťažia v kategóriách – Caffe Drink a Fancy Drink a Baristov tiež čakajú dve kategórie Espresso
a Cappuccino. Len 6 z nich postúpi do nedeľného hlavného finále, ktoré prebehne netradične na
vrchole Lomnického štítu v najvyššie položenej kaviarni na Slovensku, v kaviarni Dedo.
Stať sa súčasťou tejto akcie
môže každý kto si zakúpi
pobytový balík COFFEE &
DRINK LOVER WEEKEND
s ubytovaním na dve noci,
polpenziou,
vstupom
do
wellness i procedúrou zdarma
a hlavne s možnosťou sledovať
sobotnú súťaž a vychutnať si
tak víťazné kávy aj drinky v tej
najlepšej atmosfére...

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, 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 vlastní hotely a prenajíma hotely
Kosodrevina, 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 vo Fun Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

