Horské strediská Jasná a Vysoké Tatry uzatvárajú prevádzku
Liptovský Mikuláš - 23.10.2020 - Návštevníci horských stredísk Jasná a Vysoké
Tatry sa musia pripraviť na to, že od 25.októbra budú všetky lanovky,
gastronomické zariadenia, obchody a hotely dva týždne mimo prevádzky.
Spoločnosť TMR pristúpila k uzatvoreniu proaktívne v snahe maximalizovať
dosah prijatých vládnych preventívnych opatrení.
Spoločnosť TMR v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu Covid-19
uzatvára prevádzku horských stredísk v Jasnej a vo Vysokých Tatrách.
„Uvedomujeme si vážnosť situácie ako aj to, že len spoločným zodpovedným prístupom ju
dokážeme zvládnuť. Preto sme sa rozhodli prevádzky na uvedené obdobie uzatvoriť,“
uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.
Vzniknutá situácia určite nepoteší milovníkov jesennej turistiky, ktorá patrí medzi
najobľúbenejšie aj kvôli stabilnému počasiu a prírodným scenériám. „Je nám to ľúto, ale
na prvom mieste je v tomto prípade naozaj zodpovednosť. Situáciu budeme neustále
monitorovať a v prípade priaznivého vývoja a uvoľnenia opatrení horské strediská radi
opäť sprístupníme,“ doplnil riaditeľ stredísk TMR na Liptove Igor Mráz.
Vo Vysokých Tatrách sa obmedzenie týka lanových dráh a prevádzok v strediskách
Tatranská Lomnica, Smokovce, Štrbské Pleso a ubytovacích zariadení Grandhotel Praha,
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS.
V Jasnej sa obmedzenie týka všetkých lanových dráh a prevádzok v stredisku
a ubytovacích zariadení Hotel Grand Jasná, Hotel Pošta, Tri studničky, Hotel Srdiečko,
Hotel Rotunda.
Ubytovacie zariadenia by v prípade priaznivého vývoja situácie mohli byť otvorené od
8.novembra.
Prevádzka horských stredísk vrátane lanových dráh by v prípade priaznivého vývoja
situácie mohla byť obnovená od 6.novembra.
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031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko

IČ-DPH: SK 2020428036

Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L

___________________________________________________________________________
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 Štrbské Pleso. 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 2019 sa
preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v
Bratislave, Prahe a vo Varšave.
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