Tatry mountain resorts, a.s

Prvú lyžovačku si lyžiari užijú už v piatok na Chopku a na Štrbskom Plese
TATRY (27. november 2017) – 1. december odštartuje lyžiarsku sezónu v Jasnej a na
Štrbskom Plese. Na oboch stranách Chopku sa v piatok začína lyžovať na 6 zjazdovkách
(5a traverz z Lukovej – časť zjazdovky Turistická, 2a Májová Rovná Hoľa – Priehyba,
2b Májová Priehyba - Jasná, 13 Biela Púť, 34c Panorama Chopok – Predné Dereše a
34b Panorama Predné Dereše – Kosodrevina). Na Štrbskom Plese budú v prevádzke 3
zjazdovky Interski, Turistická, Junior a predpokladá sa aj spustenie Esíčka.
Výška snehu na upravených lyžiarskych tratiach dosahuje 40 cm snehu, na niektorých
miestach aj viac. Ak bude počasie aj naďalej naklonené technickému zasnežovaniu, lyžiari
môžu už v piatok očakávať, že sa bude lyžovať až z Chopku, z nadmorskej výšky 2 004 m
n.m. Oficiálne otvorenie sezóny v lyžiarskom stredisku Jasná pokračuje v sobotu 2. decembra
veľkolepou party v hudobnom klube Happy End pod názvom Winter Music Opening. Na
parkete sa od 21. hodiny predstavia hudobní králi a to v štýle legendárnych hitov svetovej
kapely Queen. Show must go on, We will rock you, We are the Champion, Bohemia
Rhapsody a iné nesmrteľné skladby premení kapela Queenie – world Queen tribute band na
uchvatnú show. Kapela Queenie, ktorá koncertuje po celej Európe reprezentuje absolútnu
špičku svojho žánru v celosvetovom meradle. Famóznu Queenie show budú sprevádzať
najlepší slovenskí DJ´s. DJ EKG, EAST LUKE a PABLIK spolu s tanečnicami vo
veľkolepých kostýmoch roztancujú tanečný parket a spolu s Credance – Baroque, vzdušnou
akrobaciou Vertigo, hudobným kvartetom Adventure Strings dotvoria atmosféru fantastického
Winter Music Openingu. Bližšie na www.jasna.sk
Zimnú sezónu vo Vysokých Tatrách otvorí už po piaty raz v piatok 8. decembra
najnavštevovanejšia atrakcia Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Tento rok sa ľadová
bazilika nesie v téme pocty rodine a je inšpirovaná španielskou katedrálou Sagrada Familia.
Lanovky v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách budú v dennej
prevádzke od soboty 9. decembra. V tomto termíne sa predpokladá už aj postupné otváranie
zjazdoviek. Aktuálne informácie na www.vt.sk.
__________________________________________________________________________________
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 2016 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie
stredísk TMR 230 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

