Tatry mountain resorts, a.s

Jarné prázdniny á la Expedícia Yrtat
TATRY (13. február 2015) - Expedícia za tatranskými zážitkami s názvom Yrtat je
určená rodičom a ich školopovinným deťom, ktoré sa rozhodnú nepresedieť jarné
prázdniny doma. Zo školákov sa počas dovolenky stanú experti na tatranské
dobrodružstvo. Dobrá expedícia si vyžaduje správne plánovanie. Tatranské hotely
mysleli na každý detail a pripravili tipy ako si expedičnú „poznávačku“ užiť v každom
smere naplno a dostatočne pri tom zamestnať i deti.
Lyžiarske strediská v Tatrách sa tešia množstvu prírodného snehu. Perfektne upravené svahy
na oboch stranách Chopku, v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese majú od 50 do 150 cm
snehu a podmienky na lyžovanie veľmi dobré. Na začiatok expedície je ideálne vybrať si
miesto priamo pri svahu, kde sa dá na zjazdovky doslova odkráčať z hotelovej izby.
Ideálne sú ski in a ski out hotely a pri najvýhodnejšej ponuke sa dá ušetriť 20% alebo
k dvom dospelým majú ubytovanie 2 deti zdarma. Ponuky tatranských TMR hotelov sú
výhodné aj keď je rodina početnejšia. Ďalšia izba pre deti je s 25% zľavou. Ak si veľkí
užívajú slnkom zaliate svahy, o ich ratolesti sa postarajú v najväčšej lyžiarskej škôlke
v Maxilande. Deti, ale aj tí, ktorí sa rozhodnú stáť na lyžiach po prvýkrát majú k dispozícii
pásové prepravníky. O zábavný program sa popri nenáročnej výučbe lyžovania postarajú
profesionálni animátori a snežný muž Yetti. Škôlkopovinné, ale aj menšie deti si zas čas
vyplnia hrami s babysittermi v detskom zábavnom centre Kamzíkovo na Skalnatom plese.
Lyžiarske strediská ponúkajú okrem lyžovačky aj množstvo atrakcií. Adrenalínovú zábavu si
rodina užije na funtools alebo vo Funzone s prekážkami na moste či tuneli, ktoré posúvajú
zábavu na svahu o vyšší level. Počas dňa i večer sa lyže môžu vymeniť za skifox, snowcost,
snowbike, jazdu na snowtubingu, za korčule na klzisku v Jasnej, či za sánky na najdlhšej
sánkarskej dráhe v Starom Smokovci. Zábava po lyžovačke pokračuje denným aprés-ski
programom pri hudbe na svahoch alebo rodinnými večernými nákupmi v Jasnej spojenými s
degustáciou vareného vína. „Veľkí chlapci“ si vyskúšajú expedíciu s pohonom štyroch kolies
v aktuálnych modeloch BMW. Zážitok z jazdy znásobia aj pripravené automobilové
prekážky. Po zotmení je na programe vývoz ku gurmánskemu nebu. Pri Tatranskej večeri
zážitkov alebo Full Moon Dinner na Chopku zažije rodina nezabudnuteľný kulinársky večer.
Po lyžovačke sa malí aj veľkí zohrejú v termálnych vodách neďalekého Aquaparku
Tatralandia alebo vyskúšajú novú exteriérovú detskú bio saunu. Noc v Nízkych Tatrách sa
začína v Happy Ende, ktorý je centrom zábavy a kľúčom do sveta klubovej scény.
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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 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 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 a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si
prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrk. TMR tiež vlastní
a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2014 sa preinvestovalo
do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 200 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave,
Prahe a vo Varšave.

