Tatry mountain resorts, a.s.

Na snehu len v bikinách
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (2. marec 2012) – Lyžiarske strediská v Nízkych a Vysokých
Tatrách pripravili lyžiarsku revolúciu, lyžovanie v bikinách. Už v sobotu 10.3.2012 sa
jarná akcia Bikini skiing začína a to atraktívnym hromadným zjazdom v Jasnej,
Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom Plese. Jedinou podmienkou účasti sú bikini.
Odvážne dámy čaká i odmena v podobe vstupeniek do Aquaparku Tatralandia, kde
bikini určite využijú. Čerešničkou na šľahačke bude účasť celebritných hostí v Jasnej.
Akciu v Jasnej bude moderovať Erika Barkolová, známa ako moderátorka šteklivej
relácie, na čele bikini zjazdu bude rebelka Agáta Hanychová, povzbudzovať budú
finalistky slovenskej a českej Miss a prekvapením programu bude Dolly Buster.
Toto ešte slovenské lyžiarske strediská nezažili. S nástupom jari a slnečnými dňami prichádza aj nový
trend lyžovania v bikinách. Už 10. marca, v strediskách Jasná Nízke Tatry, Štrbské Pleso aj
Tatranská Lomnica, budú môcť ukázať odvážne dámy v hromadnom zjazde techniku jazdy na
lyžiach aj svoje krivky. Prvých 100 automaticky získa vstupenky do Aquaparku Tatralandia, kde
sa budú môcť zohriať v termálnej vode s teplotou až 38 0C.
Hlavný program akcie Bikini Skiing bude v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku v Jasnej.
Je pripravený sprievodný program, ktorý napriek výdatnej snehovej nádielke na svahoch bude
zaručene horúci. Jarnú Bikini Skiing akciu bude moderovať Erika Barkolová, známa aj z televíznej
relácie pre dospelých, ktorá sa netají tým, že si dala svoje poprsie vylepšiť.
Na čele zjazdu v bikinách bude česká Paris Hilton, rebelka
a tvár Bikini Skiing Agáta Hanychová, ktorá je túto lyžiarsku
sezónu v Jasnej varená - pečená. Agáta jazdí veľmi rada a často
na snowboarde, takže aj v Jasnej je pripravená naštartovať
jarnú lyžovačku v tom najlepšom štýle.
Účasť potvrdili i ďalšie krásne dámy, slovenské Miss Miška
Ňurcíková a Ľubica Kvasnicová, ako aj aktuálna česká Miss
Jitka Nováčková.
Asi najväčším prekvapením dňa bude účasť Dolly Buster,
exkluzívna zahraničná hostka, aktuálna hviezda rakúskej
televíznej show Dancing with the stars. Dolly aj v tomto
prípade potvrdila, že sa bojí lietania a z Viedne príde do Jasnej autom. A to či sa ukáže v bikinách
a zlyžuje kopec si zatiaľ necháva pre seba...
Večer sa všetky celebrity zabavia na horúcej latino párty v Music Clube Happy End.
Viac informácií o programe na: http://www.jasna.sk/kalendar-podujati/bikini-skiing/sk/zima/
10.marec je pre Slovensko zároveň dôležitým dňom z pohľadu budúcnosti krajiny. Napriek zábavnej
akcii Bikini Skiing Slovensko čakajú predčasné parlamentné voľby. Tí, ktorí chcú voliť aj prežiť
deň na lyžiach, tak majú možnosť požiadať o vydanie voličského preukazu najneskôr 2 dni pred dňom
volieb (t.j. 8. marca 2012) v úradných hodinách obce v mieste svojho trvalého pobytu. Voliť sa dá aj
na snehu, stačí k tomu naozaj málo.
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 Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR
vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež
vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Do konca roka 2011 sa
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je
Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako
aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

