Tatry mountain resorts, a.s.

Na Chodníku slávy v Tatralandii pribudli hviezdy
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (20. jún 2011) – Jedna z najväčších atrakcií cestovného
ruchu na Slovensku láka stále viac celebrít zo zahraničia. Len týždeň po otvorení
chodníka slávy v najväčšom celoročnom aquaparku v strednej Európe, Tatralandia, na
ňom svieti už 12 jagavých hviezd šoubiznisu. Najnovšími prírastkami sa stali české divy
Mahulena Bočanová, Leona Machálková, Vendula Auš Svobodová a Gábina Partyšová.
Po známych osobnostiach z Poľska a Slovenska zasvietili na Chodníku slávy v Tatralandii ďalšie štyri
hviezdy. Celebrity zo susedného Česka prilákali do obľúbeného aquaparku okrem stoviek
návštevníkov aj pozornosť významných médií. Zaujímavosťou je, že toto leto by sa malo na Chodníku
slávy objaviť ešte minimálne jedno zaujímavé meno zo zahraničia.
České hviezdy prileteli do Tatier novootvorenou pravidelnou linkou Praha – Poprad už v piatok.
V rámci spoznávania Liptova sa lanovkou z Jasnej vyviezli pod Chopok a v hoteli Tri Studničky si na
vlastnej koži i jazyku vyskúšali umenie Šéfkuchára roka 2010, Romana Kováča. Ťažiskom ich
záujmu však bol oddych s deťmi práve v Tatralandii. Až tu zistili, že tento unikátny park nie je len
o bazénoch a tobogánoch, ale aj o širokej škále zábavných atrakcií pre celú rodinu, ktoré sú zasadené
do nádhernej scenérie hôr.

Štvorica známych osobností českého šoubiznisu si pobyt rozhodne vychutnala. Komfortné ubytovanie
v bungalovoch Holiday Village, bazény s termálnou vodou, desiatky šmyklaviek a tobogánov (vrátane
čerstvej novinky, tobogána Trio) spolu s deťmi navštívila známa česká herečka Mahulena Bočanová,
speváčka Leona Machálková, moderátorka Gábina Partyšová a Vendula Auš Svobodová, ktorá sa
venuje aktivitám v rámci projektu Kvapka nádeje.
Vzácne hostky navštívili aj areál Western City, v ktorom nasali atmosféru divokého západu. Novinkou
je fakt, že tieto prázdniny je vstup do westernového mestečka zadarmo. Nielen deti, ale aj celebrity
nadchla programová šou v štýle divokého západu s množstvom hereckých a kaskadérskych výkonov.

Atmosféru divokého Západu dotvárajú štýlové reštaurácie, bary, typické westernové obchody. Všetci
návštevníci môžu využiť aj sprievodné atrakcie akými sú lukostreľba, hod tomahawkom, výlet
dobovým vlakom, ryžovanie zlata, jazda na koni či elektrickom býkovi. Hlavným programovým
lákadlom je prírodný amfiteáter pre 3000 divákov, v ktorom sa denne odohráva množstvo atraktívnych
vystúpení.

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.

