Tatry mountain resorts, a.s.

Lomnické sedlo pre lyžiarskych „fajnšmekrov“
TATRANSKÁ LOMNICA (18. január 2012) – Posledné dni boli a sú pre lyžiarov
priaznivé. Konečne sa dočkajú aj lyžovačky na najvyššie položenej zjazdovke. Lyžiarsky
svah Lomnické sedlo už čoskoro otvorí svoje brány. Bude to pravdepodobne v piatok
20.1.2012.
Už viac ako mesiac a pol si lyžiari užívajú kilometre zjazdoviek vo Vysokých a Nízkych Tatrách.
Strediská fungujú na plné obrátky. Prvá časť zimnej sezóny dopadla na svahoch veľmi dobre,
lyžovalo sa najmä na technickom snehu.
Dobré správy pre lyžiarov prišli v posledných dňoch v podobe prírodného prachového snehu. Tento
sa vďaka mrazivému počasiu dopĺňa aj o ďalší technický sneh.
Na radosť všetkých milovníkov lyžovania sa pripravuje aj otvorenie zjazdovky v Lomnickom sedle
vo Vysokých Tatrách. Najvyššie položená zjazdovka na Slovensku, kde sa lyžuje výhradne na
prírodnom snehu, sa otvorí pravdepodobne už v piatok 20.1.2012.
Cez víkend by mal byť v prevádzke už aj druhý úsek zjazdoviek Rovná Hoľa - Konský Grúň
v stredisku Jasná Nízke Tatry.

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 a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež
vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským
strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu 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 v štýle Divokého západu vo Western
City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

