Tatry mountain resorts, a.s.

Na Štrbskom Plese, v hoteli FIS sa popasujú tie najlepšie druhy káv

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (24. máj 2011) – Už tento víkend sa na Štrbskom Plese
zíde odborná porota, aby v slepom teste zvolila favorita spomedzi 12 značiek kvalitnej
kávy.

V sobotu, 28. mája 2011 o 10.00 hod., sa v priestoroch hotela FIS na Štrbskom Plese stretnú
zástupcovia najväčších subjektov cestovného ruchu v Tatrách a vytvoria tzv. degustačnú komisiu, aby
v slepom teste vybrali kávu najlepšej vône a chuti. Podujatie sa uskutoční s podporou Zväzu Hotelov
a reštaurácií Slovenskej republiky a v komisii nebude chýbať ani prezident zväzu Jozef Bendžala.
Obľúbený nápoj z kávových zŕn bude starostlivo pripravený profesionálnymi baristami, Robertom
Trevisanom, riaditeľom súťaže Barista Open a Stanislavom Cibuľom, niekoľkonásobným majstrom
Slovenska a víťazom Barista Open.

Garantom a odborným dozorom testu bude renomovaný

potravinový technológ a autor knihy „Povídaní o kávě“, Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD.
Unikátnu akciu priniesol do hotela FIS, ktorý od roku 2010 patrí do portfólia spoločnosti Tatry
mountain resorts, jeho nový riaditeľ Michal Fajin, profesionálny gastronóm a barista.
O priazeň chuťových buniek celej poroty sa bude uchádzať 12 prihlásených značiek zmesí
arabica a robusta. Jedinečnú príležitosť vychutnať si lídrov vo svete kávy bude mať aj verejnosť.
Návštevníci hotela FIS budú mať v tento deň možnosť zažiť profesionálny servis ocenených baristov
a tiež porovnať jednotlivé druhy káv za symbolickú cenu 1 Euro.
Viac informácií o podujatí nájdete na webstránke http://www.hotelfis.sk/sk/hotel/novinky/62-test-kavy.

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.

