Tatry mountain resorts, a.s.

Lyžiarska sezóna sa začína
BRATISLAVA (25. november 2011) – Už len týždeň zostáva do spustenia lyžiarskej
sezóny v najvyššie položených strediskách Tatier. V piatok 2.12.2011 si zalyžujú lyžiari
v Jasnej aj v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese. Prvý deň sa lyžiari môžu tešiť na
lyžovačku za symbolické jedno euro a v sobotu 3.12. v Jasnej lyžiarov čaká atraktívny
program s účasťou mnohých celebritných hostí.

Piatok 2.12.2011 bude prvým dňom lyžovačky v strediskách Jasná Nízke Tatry aj Vysoké Tatry –
Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso. Cena denného skipasu bude symbolická, len jedno euro.
Zjazdovky sa od 11.11.2011 technicky zasnežujú. Aj napriek inverznému rázu počasia, sa môžu lyžiari
tešiť na lyžovačku, ale nielen na ňu.
V sobotu 3.12. je pripravený v Jasnej atraktívny program plný zábavy na snehu aj mimo neho.
Pripravený je hromadný pretek v lyžiarkach, víťaz ktorého získa atraktívne vozidlo BMW. Nový
športový obchod v Jasnej pokrstí wimbledonská víťazka Petra Kvitová a účasť potvrdili mnohé
celebrity, medzi nimi aj kontroverzná Agáta Hanychová či najznámejší slovenský otec Boris Kollár.
Oči lyžiarov aj nelyžiarov poteší Freestyle Snowboard exhibícia špičkových jazdcov.
Večer sa program presunie do music klubu Happy End, kde bude okrem iného premiéra filmu The
Art od Flight a naviac budú prítomných baviť aj Vec, Hafner, Zverina a Beyuz....
Viac info o programe na: http://www.jasna.sk/kalendar-podujati/jasna-opening-jasna-opening-jasnaopening-jasna-opening/sk/zima/
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 Grand Jasná, Tri
studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a
Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní
investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu
štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší slovenský termálny
aquapark, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch
a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

