Tatry mountain resorts, a.s.

Lyžiarska sezóna v Jasnej sa začne štýlovo
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (1. december 2011) – Dosť bolo čakania. Po mesiacoch
lyžiarskej abstinencie sa 2.12.2011 vďaka technickému snehu opäť otvárajú svahy vo
Vysokých a Nízkych Tatrách. Prvý deň si budú môcť všetci návštevníci stredísk
vychutnať za symbolické jedno euro. Atraktívny program s množstvom zaujímavých
hostí bude sprevádzať sobotňajší Jasná Opening. Účasť prisľúbil napríklad najznámejší
slovenský otec Boris Kollár, wimbledonská kráľovná a víťazka turnaja majsteriek Petra
Kvitová, moderátori Matej Sajfa Cifra a Adriana Kmotríková, ako aj česká Paris Hilton
– Agáta Hanychová.
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.
Na prvú lyžiarsku sobotu, 3.12.2011 je pripravený v Jasnej celodenný atraktívny program plný
zábavy na snehu aj mimo neho.
Hlavná časť programu prebehne v stredisku Biela púť a v jeho okolí:


11,00 hod. - nový športový obchod netradične pokrstí wimbledonská víťazka Petra Kvitová



12,00 hod. - po prvý kráť na Slovensku prebehne hromadný pretek v lyžiarkach, víťaz
ktorého získa atraktívne vozidlo BMW



14,00 hod. – oči divákov pošteklí pohľad na freestyle snowboard exhibíciu



20,00 hod. – exkluzívna párty s premiérou filmu The Art of Flight a účasťou zaujímavých
hostí

Na párty v music klube Happy End bude jednou z najobletovanejších dám asi kontroverzná Agáta
Hanychová. Agáta príde všetkých presvedčiť, že aj keď je len 4 mesiace po pôrode, tak jej figúra je
naďalej špičková. Účasť potvrdil aj Boris Kollár, najznámejší slovenský otec. Sajfa s kamarátmi je
už tiež pripravený na žúrku v Jasnej. Herci Peter Sklár a Gabika Dzúriková, ktorí sú pravidelnými
návštevníkmi lyžiarskych svahov, sa rovnako prídu do Jasnej zabaviť. Moderátorka a matka Adriana
Kmotríková sa po necelom roku takisto vracia za zábavou do Happy Endu v Jasnej.
Lyžiarsky pôst sa konečne končí a v Tatrách začína nová lyžiarska sezóna. Aká bude? Zatiaľ je
jasné len to, že v Jasnej štýlová a hviezdna.
Viac informácií o programe na: http://www.jasna.sk/kalendar-podujati/jasna-opening-jasna-opening-jasnaopening-jasna-opening/sk/zima/
http://www.jasna.sk/kalendar-podujati/happy-end-night-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.

