Tatry mountain resorts, a.s.

Na Chodníku slávy v Tatralandii už aj najlepší brankár MS 2012
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (10. jún 2012) – Najväčší zábavný aquapark s celoročnou
prevádzkou na Slovensku uplynulý víkend navštívil Ján Laco – najlepší brankár MS
v hokeji 2012 a zároveň majiteľ striebornej medaily, hráč slovenského národného tímu.
S veľkým záujmom návštevníkov si Ján Laco odhalil svoju hviezdu na Chodníku slávy.
V sobotu 9.6.2012 si na Chodníku slávy v Tatralandii odhalil svoju hviezdu Ján Laco, najlepší
brankár z MS 2012 v hokeji a odchovanec ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej v Liptovskom Mikuláši.
Pri odhaľovaní hviezdy mu sekundovali aj mladí chlapci, nádeje slovenského hokeja zo športovej
triedy ZŠ v Liptovskom Mikuláši.

Ján Laco sa už teraz teší ako sa v lete s dcérkou
spoločne vyšantia na tunajších 30tich toboganoch,
či v atraktívnom Fun Parku, manželka Mirka si
zase dopraje príjemnú masáž.
Liptovská Tatralandia, ktorá už o týždeň spúšťa
letnú prevádzku má na Chodníku slávy už troch
úspešných športovcov. Okrem Jána Laca sú nimi
dve dámy – wimledonská víťazka Petra Kvitová aj
najúspešnejšia slovenská lyžiarka súčasnosti
Veronika Zuzulová.

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.

