TLAČOVÁ SPRÁVA

Horské stredisko Ankogel - vstupná brána do národného parku
Hohe Tauern - otvára letnú prevádzku
26.júna 2020 – Mallnitz - Korutánske malebné horské stredisko Ankogel otvára v sobotu
27.júna symbolicky brány pre všetkých milovníkov prírody a turistiky. Kultové lanovky
Ankogelbahn I a Ankogelbahn II spájajúce údolie s vrcholkami hôr budú od soboty
v každodennej prevádzke až do 13.septembra.
Stredisko Ankogel sa nachádza v údolí Seebachtal, ktoré patrí medzi najkrajšie v celom pohorí
Hohe Tauern. Na svoje si tam prídu milovníci prechádzok po údolí, romantických horských jazier,
burácajúcich vodopádov i náročnejších vysokohorských túr na okolité trojtisícovky. Výborným
tipom, ako si priblížiť tie najvyššie štíty a zažiť očarujúce výhľady na celé údolie a nádhernú
prírodu, sú práve lanovky Ankogelbahn I a Ankogelbahn II.
„Lanovka v horskom stredisku Ankogel pozostáva z dvoch úsekov. Z údolnej stanice v nadmorskej
výške 1287 m sa návštevníci vyvezú lanovkou Ankogelbahn I, ktorú tvoria dve navzájom spojené
kabínky, až do prestupnej stanice Hochalmblick vo výške 1941 m. Už odtiaľ vedú zaujímavé
turistické trasy, ktoré potešia milovníkov príjemných horských prechádzok i náročnejších túr. Ak
sa rozhodnete pokračovať lanovkou Ankogelbahn II ešte vyššie, nasadnete do jednej z troch
spojených kabínok, ktoré vás vyvezú až do nadmorskej výšky 2637 metrov na Elschesattel.
Celkové prevýšenie 1348 metrov umožňuje priamo z kabín lanoviek kochať sa meniacou
vegetáciou od zeleného údolia až po zasnežené vrcholy najvyšších štítov,“ informoval riaditeľ
strediska Max Gottfried.
Z hornej stanice lanovky Ankogelbahn II sa väčšina turistov vyberie na príjemnú prechádzku na
populárnu chatu Hannoverhaus, tí skúsenejší aj na trojtisícové vrcholy, medzi ktorými nechýbajú
Ankogel (3 250m), Säuleck (3086m) a Hochalmspitze (3360m).
„Cena spiatočného lístka na jazdu obomi lanovkami až na vrchol je v kase 28 EUR, výhodnejšiu
cenu (25EUR) je možné získať pri nákupe online cez eshop www.gopass.travel . Samostatne je
možné zakúpiť si aj lístok na lanovku len do medzistanice Hochalmblick a späť, opäť
s výhodnejšou cenou pri nákupe online,“ doplnil Gottfried. Lanovky Ankogelbahn I a Ankogelbahn
II budú v prevádzke od 27.6. do 13.9. denne a následne počas víkendov 19.-20.9. a 26.-27.9.2020.
Horské stredisko Ankogel susedí s populárnym rezortom Mölltaler Gletscher. Tento jediný
ľadovec v Korutánsku ponúka lyžovačku minimálne 10 mesiacov v roku. V lete tak majú
návštevníci okrem množstva turistických trás užiť si aj jazdu na lyžiach či z panoramatickej
reštaurácie Eissee sa pokochať nádhernými výhľadmi na všetky svetové strany.
Východiskovým bodom pre výlet do Ankogelu je malebná obec Mallnitz nachádzajúca sa
v nadmorskej výške 1191m. Mallnitz je obklopený skalnými masívmi Hohe Tauern, čo dotvára
výnimočnú horskú atmosféru tejto obľúbenej horskej destinácie. Okrem mnohých možností
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ubytovania je Mallnitz aj dôležitým dopravným uzlom – osemkilometrový tunel Tauern vedúci
popod hlavný alpský hrebeň ho spája so susednou dolinou Gasteinertall a vďaka autovlaku
výrazne skracuje a uľahčuje cestu turistov v smere na Salzburg.

___________________________________________________________________________
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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