Tatry mountain resorts, a.s.

Medvedie dni s rekordnou účasťou nielen medveďov
STARÝ SMOKOVEC (08. august 2011) – Netradičný medvedí festival prilákal uplynulý
víkend na Hrebienok tisíce detí s medvedíkmi. Organizátor podujatia, spoločnosť Tatry
mountain resorts, a.s. stavila na osvedčený program, ale doplnila aj novinky. Hitom
programu bolo vystúpenie TEATRO TATRO. Rekordná návštevnosť podujatia, viac
ako 20 tisíc ľudí, príjemne prekvapila aj samotných organizátorov.
Štvrtý ročník Medvedích dní na Hrebienku potvrdil, že toto podujatie právom patrí
k najnavštevovanejším vo Vysokých Tatrách. Rekordná návštevnosť viac ako dvadsať tisíc
ľudí je toho dôkazom. Rodiny s deťmi si svoje dni s medveďmi užili.

Návštevníkom prialo počasie a všetky medvede boli mierumilovné... Dokonca aj biely
medveď z Kanady, ktorého si so sebou priniesli herci divadla TEATRO TATRO. Tí svojim
humorom bavili malých aj veľkých a zaplnili hľadisko do posledného miesta. Svojim
divákom predstavili úspešný program, ktorým reprezentovali Slovensko na sprievodných
akciách počas olympijských hier Vancouver 2010. Vtipne stvárnili všetky zimné
olympijské športy. Pre známych hercov Teatra - Róbert Jakab, Lukáš Latinák či Milan
Ondrík, to bolo ich prvé vystúpenie vo Vysokých Tatrách. Návštevnosť podujatia aj jeho
myšlienka ich zaujala.

Ako sa už stalo zvykom, deti sa radi zahrali na medveďov a hrabali sa v kontajneroch, kde ich
čakali dobroty, vyskúšali si medvedí brloh, medvediu labku a tie, ktoré prišli v deň otvorenia,
si mohli načrieť aj do sladkého včelieho medu, ktorý symbolicky podujatie otvoril už v piatok
5.8.2011. O živote najväčšej šelmy našich hôr deťom čo to prezradila „medveďológia“ a to
ako vyzerá medveď naozaj, im priblížil aj vypreparovaný exponát medveďa hnedého.
Tatranská divočina zábavnou formou prezradila niečo zo svojich tajomstiev tisícom detí
a pozvala ich na ďalšie putovanie po stopách tatranských zvieratiek na Skalnaté pleso, kde
deti čaká aj zábavný eko-mini park Svištia krajinka, ale aj na ďalšie veľké podujatie
v náručí hôr, na jedno z najmalebnejších miest Vysokých Tatier, na Štrbské Pleso. Bodku za
prázdninami tam v posledný augustový víkend urobí akcia SVIŠTE NA PLESE.
Táto zároveň otvorí jedno z najočarujúcejších období na turistiku po Vysokých Tatrách. Jeseň
je obdobím, kedy Tatry ponúkajú turistom, návštevníkom tie najkrajšie výhľady.
Tatry mountain resorts, a.s., už teraz myslí na nový, piaty ročník Medvedích dní a sľubuje, že
piate narodeniny podujatia oslávi spolu s deťmi a ich medvedíkmi na Hrebienku atraktívnym
programom, skvelou zábavou aj darčekmi.
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.

