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Hotelové včely na Štrbskom Plese vylietajú do druhej sezóny
Vysoké Tatry, 7.júna 2019 - Projekt „Včely v horách“, ktorý na Štrbskom Plese
začali realizovať pred rokom, vstupuje do svojej druhej sezóny. Súčasťou
tatranskej prírody v najvyššie položenej tatranskej osade tak budú opäť včelstvá
umiestnené na strešnej konštrukcii HOTELA FIS.
Po minuloročnej premiére, kedy bolo na streche HOTELA FIS umiestnených prvých 5
včelstiev a koncom augusta sa vďaka nim podarilo na Štrbskom Plese stočiť prvé fľaše
medu, sa včely medonosné opäť prebúdzajú a vďaka priaznivému počasiu opäť
vylietajú. „Sme veľmi radi, že aj napriek dlhej zime a náročným klimatickým podmienkam
naše včielky opäť vyleteli. Keďže v poslednom čase sa naozaj veľa hovorí o vymieraní
včelstiev a ich dôležitosti pre ľudstvo, náš projekt chce byť jedným z tých, ktoré ukazujú
cestu, ako im pomôcť. Hotel FIS je hotel v prírode, preto sme chceli aj my urobiť niečo pre
prírodu a inšpirovali sme sa umiestneniami včiel na mestských strechách v Prahe a
v Bratislave. Včely v našich úľoch sú v zadnej časti hotela, smerom k parkovisku tak, aby
mali výlet priamo do lesa,“ uviedla riaditeľka hotela Erika Fočárová.
Projekt je realizovaný v spolupráci s Občianskym združením Apis Carpatica. Včely,
o ktoré sa stará profesionálny včelár, sú doma vo farebných úľoch spestrených
tradičnými a prírodnými motívmi. Starostlivosť o včelstvá je realizovaná výhradne bez
použitia akejkoľvek chémie, len s čisto prírodnými produktmi.
V rámci projektu „Včely v horách“ pripravili v HOTELI FIS aj náučnú stenu s info
panelmi o včelách a ich význame a náučný detský kútik. Praktické využitie medu si
môžu návštevníci vyskúšať v hoteli doslova na vlastnej koži - pri medovej torte alebo
napríklad aj pri medovej masáži.
Horský hotel FIS***, najväčší hotelovo – športový komplex vo Vysokých Tatrách, je
situovaný v nadmorskej výške 1346 m n. m. neďaleko jazera Štrbské pleso.
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Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý
vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V
Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri
studničky, Chalets Jasná De Luxe, 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, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská
Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v
spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. 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 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek
Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko)
a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a
prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. 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.

