TLAČOVÁ SPRÁVA

Mölltaler Gletscher otvára prvý letný SNOWPARK už v piatok!
Flattach – 7.júla 2020 - Parádna letná výzva pre všetkých milovníkov freeski
a snowboardingu. Zbaľte si plavky, dosku a naberte kurz Mölltaler Gletscher! Na
jedinom korutánskom ľadovci otvoria už v piatok premiérovo prvý letný
SNOWPARK.
Stredisko Mölltaler Gletscher využilo svoje možnosti a kontakty a vychádza v ústrety
snowboardistom skutočne vo veľkom štýle.
„Máme slušné zásoby snehu a keďže široko-ďaleko takáto možnosť nie je, rozhodli sme
sa spríjemniť letné dni našim návštevníkom a dať im exkluzívny priestor užiť si na
doske na snehu aj počas letných dní. Aby toho nebolo málo, na otvorenie nášho letného
SNOWPARKU sme pozvali skvelých jazdcov z viacerých európskych krajín,“ vysvetľuje
Max Gottfried, riaditeľ strediska Mölltaler Gletscher.
„Výhodou letného SNOWPARKU bude jeho umiestnenie medzi zjazdovkami Schareck 2
a Schareck 3, vďaka čomu nebude obmedzovať lyžiarov a snowboardisti si budú môcť
naplno užiť jednotlivé prekážky. Tých bude spolu 8, nebudú chýbať raily a ani poriadny
14 metrový jump. SNOWPARK budeme denne upravovať a chceli by sme ho mať
otvorený čo najdlhšie, minimálne do konca júla, resp. kým bude záujem a podmienky
nám to dovolia,“ doplnil Gottfried.
Dôležitým benefitom nového letného SNOWPARKU bude fakt, že s výstavbou pomáhajú
skúsení domáci jazdci – medzi inými aj rakúsky olympionik, snowboardista Clemens
Millauer. Oficiálne otvorenie nového SNOWPARKU sa uskutoční už v piatok s tým, že
otvárací happening vyvrcholí v nedeľu za účasti národných tímov z Rakúska, Talianska,
Česka a Nemecka. Hlavnou hviezdou bude svetová šampiónka a olympijská víťazka Anna
Gasser z Rakúska, chýbať nebude ani česká olympionička a juniorská svetová šampiónka
Šárka Pančochová.
Stredisko Mölltaler Gletscher v rakúskom Korutánsku prevádzkuje spolu so sesterským
strediskom Ankogel spoločnosť TMR. Pre lyžiarov je najvýhodnejšia celoročná lyžovačka
na tomto ľadovci dostupná vďaka Šikovnej sezónke PREMIUM, ktorá je v predpredaji od
začiatku júla za 399.-EUR, neskôr za 449.-EUR. Šikovná sezónka PREMIUM umožňuje
lyžovačku na 183 km zjazdoviek v 4 krajinách - Vysoké Tatry a Jasná (SVK), Špindlerův
Mlýn (CZE), Szczyrk (PL), Mölltaler Gletscher, Ankogel(AT).

Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72

IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
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Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý
vlastní alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby,
obchody a hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri
Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o
najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s
morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách
TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských
Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na
Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej sesterské stredisko Ankogel
Mallnitz. V Čechách tiež nepriamo vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův
Mlýn. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno,
kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain
Resort a Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj,
budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Do konca finančného roka 2019 sa
preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v
Bratislave, Prahe a vo Varšave
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