Tatry mountain resorts, a.s.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Petra Vlhová odletela do Špindlerovho Mlyna priamo z Jasnej
Jasná, 6.marca 2019 – Po úspešnom vystúpení a víťazstvách na víkendových
pretekoch Európskeho pohára v zjazdovom lyžovaní v Jasnej dnes Petra Vlhová
odletela priamo z nášho najväčšieho lyžiarskeho strediska do Špindlerovho
Mlyna, dejiska najbližších pretekov Svetového pohára.
Vrtuľník pre majsterku sveta zabezpečilo stredisko Jasná, ktoré je partnerom tímu
najúspešnejšej slovenskej lyžiarky. „To cestovanie je veľmi náročné, takže chcem sa
poďakovať Jasnej, že mi to umožnila. Pri cestovaní sa vždy snažíme nájsť tú najlepšiu
možnosť, pretože potrebujem čo najviac oddychovať a regenerovať, aby som mohla
podávať výkony,“ vysvetlila výhody letu vrtuľníkom Petra Vlhová. „Sme radi, že to vyšlo
a mohli sme Petre zabezpečiť maximálny komfort pri doprave na preteky
v Špindlerovom Mlyne. Aj takto sme chceli Petre poďakovať za to, že si našla čas na svoje
rodné stredisko. Rovnako sme radi, že sa mohla vytešiť z fanúšikov v Jasnej a
fanúšikovia sa spolu s ňou mohli radovať z jej víťazstiev. Popriali sme jej samozrejme aj
veľa úspechov na Svetovom pohári,“ uviedol riaditeľ strediska Jasná Matej Hulej, ktorý
ešte pred odletom vrtuľníka prekvapil Petru darčekom v podobe modrého vankúša
s nápisom NAŠA PEŤA, MAJSTERKA SVETA. „Je to darček na jej dlhé cesty. Peťa trávi
väčšinu času mimo domova, takže chceme aby sa aj na týchto cestách cítila príjemne,“
doplnil Hulej. Vrtuľník na prelet medzi strediskami v správe Tatry mountain resorts,a.s.
bol pre Petru pripravený aj minulý týždeň, no kvôli nepriaznivému počasiu musela
napokon absolvovať cestu zo Špindlerovho Mlyna do Jasnej automobilom.
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách
TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De
Luxe, 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 lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje.
Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a
Horskú ubytovňu Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko
Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A.
(Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v
zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám
hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie
stredísk TMR takmer 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

