Tatry mountain resorts, a.s.

Lucie Bíla prišla bez plaviek
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (20. jún 2012) – Slávica Lucie Bíla strávila niekoľko dní na
Slovensku. Na návštevu zábavného aquaparku Tatralandia si obliekla čierne šaty.
Napriek tropickým horúčavám to však zvládla s gráciou a odhalila si aj svoju hviezdu
na tunajšom Chodníku slávy.
Česká slávica Lucie Bíla je dáma ako sa patrí. Na návštevu Liptova síce prišla
s dvojhodinovým meškaním, ale s dokonalým úsmevom. Veľká speváčka s drobným
vzrastom prišla na Liptov len na dva dni, ale znamenite na seba upriamila pozornosť.
Ubytovala sa v jednom z najluxusnejších hotelov v Demänovskej doline. S úsmevom
prijímala požiadavky hostí hotela Tri Studničky na spoločné fotky. Dvaja malí chlapci ju
natoľko očarili, že si z pobytu na Liptove odniesli nielen krásne zážitky, ale aj CD Lucie Bílej
s vlastnoručným podpisom.

Už niekoľko dní žiari Lucie Bíla aj na Chodníku slávy v Tatralandii. „Někde už jednu
hvězdu mám, ale ani si nevzpomínám na místo, ale tahle je určitě premiérová na Slovensku",
potvrdila Lucie s úsmevom. Do areálu rodinnej dovolenky a zábavy pod Tatrami prišla
práve v deň otvorenia letnej sezóny. Aj keď Lucii plavky chýbali a potila sa v čiernych
šatách, tak zažiarila najviac so všetkých. Návštevníci aquaparku si postupne odriekali aj
tridsiatku toboganov, len aby mohli vidieť Lucii. Doslova zatarasili prístupové chodníky,
takže organizátori museli využiť pre príchod Bílej vstupnú bránu atraktívneho Fun Parku,
ktorý je od letnej sezóny súčasťou Tatralandie.

Len nedávno na tunajšom Chodníku slávy pribudla hviezda rodáka Jána Laca, najlepšieho
brankára MS 2012 v hokeji a svoje hviezdy tu majú napríklad aj wimbledonská víťazka Petra
Kvitová, modelka Andrea Verešová, či zjazdárka Veronika Zuzulová.
Tatralandiu čaká ešte jedno veľké otvorenie. Nová atraktívna hala s tropickou klímou
privíta svojich prvých návštevníkov už začiatkom júla.

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.

