Tatry mountain resorts, a.s.

Letná sezóna na Štrbskom plese sa otvorila kľúčom
ŠTRBSKÉ PLESO (15. jún 2012) – Po úspešnej zimnej sezóne konečne začína letná
sezóna v Tatrách. Dnes 15.6.2012 končí uzávera horských chodníkov a do novej sezóny
vstupuje i člnkovanie na Štrbskom plese. Za 4 roky jeho novodobej histórie sa vypravilo
na pleso viac ako 10 900 člnkov.
Štrbské pleso je našim najznámejším a najnavštevovanejším tatranským plesom. Jeho hladinu
symbolicky kľúčom odomkol 15.6.2012 starosta obce Štrba Michal Sýkora. Člnkovanie na Štrbskom
plese má už viac ako 120 ročnú tradíciu. Koncom sedemdesiatych rokov však bolo pre veľké
znečistenie plesa a nedisciplinovanosť návštevníkov pozastavené. Vďaka súčasnej histórii člnkovania
si tento nádherný zážitok doprialo približne 32 000 ľudí a vypravených bolo viac ako 10 900
člnkov. Dnes začína jeho úspešná piata sezóna. Najväčší záujem o atrakciu prejavili domáci a
následne českí návštevníci Tatier.

Počas prevádzky člnkovania sa pravidelne čistí vodná plocha jazera, pričom za 4 roky sa nazbieralo až
cca 600 kg odpadu rôzneho druhu. Pozitívne je, že významná väčšina odpadkov pochádzala z čias
pôvodnej histórie člnkovania a najväčším úlovkom doteraz bola píla na rezanie ľadových kociek
spred takmer 100 rokov.
Aj tento rok bude k dispozícii 11 drevených štýlových pramíc a 1 športová pramica, ktoré sú
pristavené na móle s prekrásnym výhľadom na tatranské končiare. Výnimočným zážitkom môže byť i
možnosť využitia služieb súkromného veslára.
Člnkovanie patrí k veľmi obľúbených atrakciám v Tatrách, tie najnavštevovanejšie sú však výlety
lanovkami najmä z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, zo Starého Smokovca pozemnou lanovkou
na Hrebienok a tiež jazda visutou lanovkou na Lomnický štít. Práve lokalita pod druhým najvyšším
štítom Vysokých Tatier bude už čoskoro dejiskom atraktívneho RUPICAPRA horského behu a to
v sobotu 23.6.2012. Viac informácií o zábavnom podujatí spojenom s otvorením letnej sezóny
v Tatrách na http://www.vt.sk/kalendar/rupicapra-horsky-beh-tatranska-lomnica/sk/leto/ .
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.

